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Słupsk, 12.07.2018 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn:
Wykonanie nasadzeń drzew oraz zapewnienie pielęgnacji na terenie Parku Wodnego Trzy
Fale Centrum Rekreacji, Sportu i rehabilitacji w Słupsku

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
informuje o dokonaniu zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w
następującym zakresie:
Załącznik nr 1 – wzór formularza OFERTY
Zmienia się zapis w pkt I. ppkt 3)
Było: „na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji na okres 36 miesięcy
licząc od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego usług stanowiących przedmiot
zamówienia”
Zmienia się na: „na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji na okres …….
miesięcy (słownie miesięcy: ……………………………………………………………) licząc od daty
bezusterkowego odbioru ostatecznego usług stanowiących przedmiot zamówienia.
Zmienia się zapis w pkt II. ppkt 3)
Było: uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu
terminu do składania ofert wraz z tym dniem,
Zmienia się na: uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 26 dni licząc od
upływu terminu do składania ofert wraz z tym dniem,
Uwaga:
Wykonawca, zgodnie ze swoją wolą, może
samodzielnie wprowadzić poprawkę na załączonym wzorze formularza oferty poprzez
dokonanie skreślenia i parafowanie zmiany, lub
wykorzystać zmieniony wzór stanowiący załącznik do niniejszego pisma, lub
w przypadku wcześniejszego wysłania oferty – wprowadzić zmiany zgodnie z rozdziałem X
SIWZ.
Rozdział X. Opis sposobu przygotowania ofert; pkt 15 Opakowanie oferty
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Zmienia się treść zdania:
Było: Termin składania ofert: 13 lipca 2018 roku do godz. 12:00
Zmienia się na: Termin składania ofert: 17 lipca 2018 roku do godz. 12:00”
Rozdział XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Było:
Składanie ofert 10 lipca 2018 r. do godziny 12:00 w Trzy Fale Sp. z o.o. w Słupsku, ul. Jana
Pawła II bud. 1 pok. 718, 76-200 Słupsk.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 10 lipca 2018 r. o godz. 12:10 w Trzy Fale Sp. z o.o. w
Słupsku, ul. Jana Pawła II bud. 1 pok. 742, 76-200 Słupsk.
Zmienia się na:
Składanie ofert 17 lipca 2018 r. do godziny 12:00 w Trzy Fale Sp. z o.o. w Słupsku, ul. Jana
Pawła II bud. 1 pok. 718, 76-200 Słupsk.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 17 lipca 2018 r. o godz. 12:10 w Trzy Fale Sp. z o.o. w
Słupsku, ul. Jana Pawła II bud. 1 pok. 742, 76-200 Słupsk.
Rozdział IX. Termin związania ofertą
Pkt 1
Było: Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni licząc od dnia składania ofert.
Zmienia się na: Wykonawca jest związany ofertą przez 26 dni licząc od dnia składania
ofert.
Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
tego postępowania. Prosimy o uwzględnienie w składanych ofertach wprowadzonych
zmian.
Powyższa informacja została zamieszczona na stronie Zamawiającego w dniu 12-07-2018 r.
Załącznik:
Załącznik nr 1 do SIWZ wzór formularza oferty (zmieniony)
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