Wrocław dnia, 30.12.2014 r.

DO:
WYKONAWCÓW
BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Dotyczy:

postępowania przetargowego nr ref.: ZP/PN/04/2014 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU PYTANIA I ZMIANIE SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2013 r. poz. 907 z późn. zm.) - Zamawiający: Wrocławski Komitet Organizacyjny – Światowe Igrzyska
Sportowe 2017 Sp. z o.o – zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
pn. „Zakup usług telekomunikacyjnych oraz aparatów telefonicznych komórkowych” (nr ref.: ZP/PN/04/2014)

1. Do Zamawiającego zostały wniesione kolejne zapytania dot. treści SIWZ. Poniżej przedstawiamy treść
wniesionych zapytań oraz odpowiedzi Zamawiającego – zgodnie numeracją porządkową nadawaną
przez Zamawiającego (wg kolejności ich wniesienia w prowadzonym postępowaniu):
Pytanie nr 23:
(…) Jednocześnie zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 86 ust 2 PZP otwarcie ofert jest jawne i następuje
bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania
ofert, jest dniem ich otwarcia. Oznacza to, iż zamawiający nie może wyznaczyć terminu otwarcia ofert na
dzień inny, niż termin ich składania. W związku z powyższym sugerujemy albo zmianę daty otwarcia ofert
albo przedłużenie ich składania (…)
Odpowiedź nr 23:
Zamawiający uwzględnia uwagi Wykonawcy i dokona korekty SIWZ w powyższym zakresie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Zamawiający dokonał n/w zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1) W Dziale VII SIWZ (pn. „MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT”) pkt. 3 ppkt. a – Skreśla
się zapis o treści: „07.01.2015 r. o godz. 12:15”. W miejsce skreślonego zapisu wprowadza się zapis
o treści: „31.12.2014 r. o godz. 13:00”.
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2) W Dziale VIII SIWZ (pn. „OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT”) pkt. 8 ppkt. a– Skreśla się zapis o
treści: „Nie otwierać przed dniem 07.01.2015 r. godz. 12.15”. W miejsce skreślonego zapisu
wprowadza się zapis o treści: „Nie otwierać przed dniem 31.12.2014 r. godz. 13:00”.

Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji w treści składanych ofert.

Dyrektor ds. Finansów i Administracji
PROKURENT
(-)
Małgorzata Mielnik-Jakubiszyn
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