PREZYDENT
MIASTA PABIANIC
Pabianice, dnia 16 marca 2018 r.
ZPK.271.2.2018
Uczestnicy
postępowania przetargowego
dotyczy: przetargu nieograniczonego na „DOSTAWA I MONTAŻ BILETOMATÓW
STACJONARNYCH I MOBILNYCH.”
Modyfikacja treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Gmina Miejska Pabianice, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic, w związku z
wpłynięciem zapytań do treści siwz oraz czasem niezbędnym do przygotowania przez
Zamawiającego odpowiedzi, informuje, że działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1579, z późn. zm.) dokonuje
modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakres modyfikacji obejmuje
zmianę terminu złożenia i otwarcia ofert.
W związku z powyższym, poszczególne zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia
otrzymują nowe brzmienie:
I.Rozdział X SIWZ pt: OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT w ust. 10.10
Było:
„10.10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować
w następujący sposób:
Urząd Miejski w Pabianicach – Biuro Obsługi Interesanta
95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16
„Oferta w postępowaniu pn:
„Dostawa i montaż biletomatów stacjonarnych i mobilnych – znak sprawy
ZPK.271.2.2018”
Otworzyć na otwarciu ofert w dniu 23.03.2018 roku o godz. 12.30

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.”
Jest zmienione na:
„10.10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować
w następujący sposób:
Urząd Miejski w Pabianicach – Biuro Obsługi Interesanta
95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16
„Oferta w postępowaniu pn:
„Dostawa i montaż biletomatów stacjonarnych i mobilnych – znak sprawy
ZPK.271.2.2018”
Urząd Miejski w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16,
tel. +48 42 2254615, +48 42 2254600, fax +48 42 2254669,
e-mail: poczta@um.pabianice.pl, http://www.um.pabianice.pl
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Otworzyć na otwarciu ofert w dniu 30.03.2018 roku o godz. 12.30
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.”
II.Rozdział XI SIWZ pt: MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT w ust. 11.1. i
11.2.
Było:

11.1. „Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Zamawiającego przy ul. Zamkowej 16
w Pabianicach lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego do dnia 23.03.2018 roku do
godziny 12oo - uwaga: liczy się data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego, a nie
data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz
zwraca ofertę Wykonawcy po upływie terminu do wniesienia odwołania.
11.2. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.03.2018 roku o godz. 1230 w siedzibie Zamawiającego.”
Jest zmienione na:
11.1. „Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Zamawiającego przy ul. Zamkowej 16
w Pabianicach lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego do dnia 30.03.2018 roku do
godziny 12oo - uwaga: liczy się data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego, a nie
data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz
zwraca ofertę Wykonawcy po upływie terminu do wniesienia odwołania.
11.2. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.03.2018 roku o godz. 1230 w siedzibie Zamawiającego.”
Pozostałe zapisy siwz nie ulegają zmianie.

Prezydent Miasta Pabianic
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