
 Poznań, dnia 08.08. 2016 r.
DT.2.212.38.2016

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA II

Dotyczy : 
Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego –Budowa trzech zadaszonych kortów
tenisowych w Ośrodku Przywodnym Rataje, w Poznaniu os. Piastowskie 106A.
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(  t.j.    Dz.U.  z  2015  r.,  poz.  2164  ),  zwanej   dalej  ustawą  ,  Zamawiający  informuje,    iż
modyfikacji ulega treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ): 

1. Zmianie ulega załącznik nr 3 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia:

1) dokumentacja projektowa w branży elektrycznej,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

3) przedmiary robót; podział na etap I i etap II, 

 aktualna  treść  z  uwzględnieniem  zmian  w  załączeniu  na  stronie  internetowej

Zamawiającego www.posir.poznan.pl.

2. Zmianie ulega termin wniesienia wadium, składania ofert, otwarcia ofert.

- było:
  
pkt 9. SIWZ  Wymagania dotyczące wadium.

Ustala się wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt  tysięcy zł ).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert to jest do:   12.08.2016r.
do godz.   11:00.

jest

Ustala się wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł ).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert to jest do: 16.08.2016r.   do
godz.   11:00.
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- było :

pkt 11. SIWZ Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
 

1)  Oferty  należy  składać do  dnia 12.08.  2016r.  d  o  godziny  11.00 w  sekretariacie
Zamawiającego, III piętro, ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań.
Oferty składa się po rygorem nieważności w formie pisemnej.
Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
W takim przypadku Zamawiający powinien otrzymać pisemne powiadomienie
o  wprowadzeniu  zmian,  poprawek  itp.  przed  upływem  terminu  składania  ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak
składana  jest  oferta,  tj.  w  zamkniętej  kopercie,  odpowiednio  oznakowanej  dopiskiem
„ZMIANA”.  Koperty  z  dopiskiem  „ZMIANA”  zostaną  otwarte  przy  otwieraniu  oferty
wykonawcy, który wprowadził zmiany i dołączone do jego oferty.
Wykonawca ma także prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się
z  postępowania,  poprzez  złożenie  pisemnego  powiadomienie,  według  takich  samych
zasad  jak  wprowadzanie  zamian  z  dopiskiem  na  kopercie  „WYCOFANIE”.  Koperty
oznakowane
w  ten  sposób  będą  otwierane  w  pierwszej  kolejności  i  po  stwierdzeniu  poprawności
postępowania wykonawcy, koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. Oferty złożone
po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

2) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu   12.08.2016r.   o   godz. 11.15   w salce konferencyjnej,
w siedzibie zamawiającego, na III piętrze ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań.  

jest;

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
 

1)  Oferty  należy  składać do  dnia 16.08.  2016r.  d  o  godziny  11.00 w  sekretariacie
Zamawiającego, III piętro, ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań.
Oferty składa się po rygorem nieważności w formie pisemnej.
Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
W takim przypadku Zamawiający powinien otrzymać pisemne powiadomienie
o  wprowadzeniu  zmian,  poprawek  itp.  przed  upływem  terminu  składania  ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak
składana  jest  oferta,  tj.  w  zamkniętej  kopercie,  odpowiednio  oznakowanej  dopiskiem
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„ZMIANA”.  Koperty  z  dopiskiem  „ZMIANA”  zostaną  otwarte  przy  otwieraniu  oferty
wykonawcy, który wprowadził zmiany i dołączone do jego oferty.
Wykonawca ma także prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się
z  postępowania,  poprzez  złożenie  pisemnego  powiadomienie,  według  takich  samych
zasad  jak  wprowadzanie  zamian  z  dopiskiem  na  kopercie  „WYCOFANIE”.  Koperty
oznakowane
w  ten  sposób  będą  otwierane  w  pierwszej  kolejności  i  po  stwierdzeniu  poprawności
postępowania wykonawcy, koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. Oferty złożone
po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

2) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu     16.08.2016r. o   godz. 11.15   w salce konferencyjnej,

w siedzibie zamawiającego, na III piętrze ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań.  

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań
tel. +48 61 835 79 00, fax +48 61 833 46 51 | sekretariat@posir.poznan.pl | www.posir.poznan.pl  


