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INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW
- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Wykonanie adaptacji budynku serwisu
ogumienia pod pełnienie funkcji budynku magazynowego”

W związku z pytaniem Wykonawcy w imieniu Zamawiającego udzielam następującej odpowiedzi:
Pytanie
W związku z koniecznością powtórnego opracowania ofert na w/w prace oraz przeanalizowania
wycenianych pozycji zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia
13.04.2018 r.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegającej na
zmianie terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:
Nowy termin składania ofert: 13.04.2018 r. do godz. 10:00
Nowy termin otwarcia ofert: 13.04.2018 r. o godz. 10:45.

W związku z powyższym treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zmienia się
w sposób następujący:
1) Punkt 15.11 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
„15.11. Pisemną ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w
zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Zamawiającego oraz z podaną nazwą i
adresem Wykonawcy, opatrzonej napisem:
OFERTA
„Wykonanie adaptacja budynku serwisu ogumienia pod pełnienie funkcji budynku
magazynowego”
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert 13 kwietnia 2018 r. godz. 10:45
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Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego
oznakowania opakowania lub braku na opakowaniu którejkolwiek z wyżej wymienionych
informacji.”
2) Punkt 17.1. SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
„17.1. Pisemną ofertę należy złożyć do dnia 13.04.2018 r. do godz. 10:00, wyłącznie w
pokoju nr 101 (sekretariat Spółki) mieszczącym się na I piętrze budynku Kaliskich Linii
Autobusowych Sp. z o.o. przy ul. Wrocławskiej 30-38 w Kaliszu. Za dostarczenie oferty w
inne miejsce niż wskazane powyżej lub pozostawienie awizo Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności.

W przypadku przesłania oferty pocztą lub przesyłką kurierską do Zamawiającego, należy
wziąć pod uwagę, że terminem jej dostarczenia (złożenia) Zamawiającemu jest jej wpływ
do miejsca oznaczonego przez Zamawiającego jako miejsce składania ofert.”
3) Punkt 17.2. SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
„17.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.04.2018 r. o godz. 10:45 w pokoju nr 109 mieszczącym
się na I piętrze budynku Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. przy ul. Wrocławskiej 30-38
w Kaliszu (Salka konferencyjna).”

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
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