
 

Bychawa,  dnia 11.12.2020 r. 
 

 
Wykonawcy (wszyscy) 

 
 

Zmiana treści SIWZ 
 
dotyczy: postępowania dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych 

równowartość 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) pt.: ”Ubezpieczenie 
majątku i innych interesów Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.”, 
prowadzonego w formie konkursu ofert.   

 
 
    Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w formie 
konkursu ofert o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej 30 000 euro na ubezpieczenie 
majątku i innych interesów Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., informuję o 
zmianie treści Specyfikacji zapytania ofertowego polegającej na zmianie: 
 
1) terminu składania i otwarcia ofert ujętego w Rozdziale 9 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, 
ppkt. 9.11. oraz Rozdziale 10 SIWZ - Miejsce oraz termin składania  
i otwarcia ofert, ppkt. 10.2. oraz 10.5. – z 15.12.2020 r. na 18.12.2020 r .   
 
Opisane zmiany Zapytania ofertowego w zakresie pkt. 1 (powyżej) przedstawiając się następująco: 
 
 
Zapytanie ofertowe przed zmianą: 
Rozdział. 9. Opis sposobu przygotowywania ofert 
(…)  
(…)  
9.11. Opakowanie oferty należy oznakować następująco:  
„Postępowanie na ubezpieczenie majątku i innych interesów Bychawskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Sp. z o.o. – nie otwierać przed dniem 15.12.2020 r., do godz. 11:00”  
(…) 
Rozdział. 10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
(…) 
Pkt. 10.2. Termin wpływu ofert do siedziby zamawiającego upływa 15.12.2020 r., o godz. 11.00 
 (…) 
Pkt  10.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2020 r., o godz. 11:15, w siedzibie zamawiającego, , 
ul. M. Rataja 6, 23-100 Bychawa. 
(…)  
 
 
 
Zapytanie ofertowe po zmianie: 
(…)  
9.11. Opakowanie oferty należy oznakować następująco:  
„Postępowanie na ubezpieczenie majątku i innych interesów Bychawskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Sp. z o.o. – nie otwierać przed dniem 18.12.2020r., do godz. 11:00”  
(…) 
Rozdział. 10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
(…) 
Pkt. 10.2. Termin wpływu ofert do siedziby zamawiającego upływa 18.12.2020 r., o godz. 11.00 



 

 (…) 
Pkt  10.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12.2020 r., o godz. 11:15, w siedzibie zamawiającego, , 
ul. M. Rataja 6, 23-100 Bychawa. 
(…)  
 
Zamawiający informuje, że pozostałe treści SIWZ pozostają bez zmian. 

 
 

 
z poważaniem 

 
 


