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PREZYDENT  MIASTA  OTWOCKA 
ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock 

tel.: +48 (22) 779 20 01 (do 06); fax: +48 (22) 779 42 25 
www.otwock.pl       e-mail: umotwock@otwock.pl 

 

WZP.271.54.2018       Otwock, dnia 18.06.2018 r. 
 
 

- wg rozdzielnika – 
(art. 38 ust.  4 Ustawy p.z.p.) 

 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 
Wykonanie w ramach zadania budżetowego pn., „ogólnodostępna strefa gier, ćwiczeń i zabaw przy 

SP 3 projekt i budowa” n/w zadań: 
Zadanie I Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Tadeusza 

Kościuszki 28 w Otwocku, 
Zadanie II Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw- huśtawki, karuzele i bujaki, 

Zadanie III Dostawa i montaż urządzeń do rekreacji – trampoliny, 
Zadanie IV Dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń równowagi- linarium, 

Zadanie V Dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń ogólnorozwojowych – streat workaut, 
Zadanie VI Dostawa i montaż urządzeń do strefy gier – stoły do gry w tenisa i piłkarzyki, 

Zadanie VII Dostawa i montaż urządzeń małej architektury 
 
 

Szanowni Państwo, 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku 
poz. 1579) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przedmiotowego 
postępowania.  

 

Modyfikacja polega na następujących zmianach: 

 
1. 
W punkcie III SIWZ (znacznik drugi) zmienia treść z obecnej: 

� Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Na następującą: 

� Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

 

2.  

W punkcie IV SIWZ (Termin wykonania zamówienia) zmienia treść z obecnej: 

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia zadania od I do VII został zrealizowany w 
terminie do 120 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.  

Na następującą: 

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia zadania od I do VII został zrealizowany w 
terminie do 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.  
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3. 

W punkcie III.1.10) SIWZ zmienia treść z obecnej: 

1) Wycinaka drzew niezbędnych do budowy boiska,  

 

Na następującą: 

1) Wycinaka drzew niezbędnych do budowy boiska – drzew oznaczonych numerami: 5, 6, 7, 
8, 9,20, 27, 28, 29.  

 
II)  
 
Ponadto zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert w następujący sposób (punkty XI.1 i XI.4 
SIWZ): 
 
Jest : 
 

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku, kod 
05-400, –budynek B, pok. nr 1, do dnia 28.06.2018 r., do godziny 1000 i zaadresować zgodnie 
z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.  
4.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – budynek C, I piętro, pok. 5a, w dniu 
28.06.2018 r., o godzinie 1030. 
 

Zmienia się na  : 
 
 

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku, kod 
05-400, –budynek B, pok. nr 1, do dnia 2.07.2018 r., do godziny 1000 i zaadresować zgodnie 
z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.  
4.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – budynek C, I piętro, pok. 5a, w dniu 
2.07.2018 r., o godzinie 1030. 

 
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy p.z.p., Zamawiający przekazuje dokonaną modyfikacją dotyczącą 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ 

oraz zamieszcza te informacje na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 

 


