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O d p o w i e d ź  n a  z a p y t a n i e                                   

w r a z  z e  z m i a n ą  t r e ś c i  S I W Z   

 

 

  Na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4, 4a i art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w związku z zapytaniem 

wykonawcy udziela się odpowiedzi oraz zmienia się termin składania i otwarcia ofert do przetargu 

nieograniczonego na: przebudowę ulicy Szkolnej w Kowalowicach w ramach zadania „Budowa 

drogi w Kowalowicach” 

 

 

1. Czy Zamawiający będzie miał możliwość przedłużenia terminu zakończenia przedmiotowej 

inwestycji do dnia 24.09.2018 r. 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wykonania przedmiotowej inwestycji.  

W związku z powyższym zmienia się zapisy SIWZ oraz treść ogłoszenia o zamówieniu. 

 

 

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zmienia treść specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia dotyczącej w/w przetargu nieograniczonego, poprzez zmianę pkt 4, 10.15, 

11.1 oraz 11.5 SIWZ: 

 

” 4. Termin  wykonania zamówienia 

    Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 24.09.2018 r. 

 

 

10.15   Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem: 

pełna nazwa Wykonawcy 

adres 

numer telefonu, faksu                          

NIP, REGON                               

                                         

     „OFERTA  – DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO” 

 

                                        NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 11
00

           31.01.2018 r. 

11.1 Oferty należy składać do dnia 31.01.2018 r. do godz. 10
00

 w Urzędzie Miejskim w 

Namysłowie, w sekretariacie, budynek A, pokój Nr 12, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty 

wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. 
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       11.5 Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Namysłowie – Wydział Zamówień 

Publicznych, budynek B, pokój Nr 26 w dniu 31.01.2018 r. o godz. 11
00 

” 

 

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia została dołączona  

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stanowi jej integralną część. 

             

 

W Ogłoszeniu o zamówieniu: 

1. W pkt. II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta 

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:  

- wyrazy: data zakończenia: 2018-07-31 

- zastępuje się wyrazami: data zakończenia: 2018-09-24 
 

 

2. W pkt. IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

- wyrazy: „26/01/2018, godzina: 10:00” 

- zastępuje się wyrazami : „31/01/2018, godzina: 10:00” 
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