
                                                   Poznań, 2014-07-18 
 

 
   

 
  

 
Wykonawcy ubiegający się o 
udzielenie zamówienia 
 

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ  

 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 

remontu budynków Komendy Miejskiej Policji w Lesznie 

 

 

 
 Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 
ze zm.), dokonuje zmiany treści SIWZ w niżej określonym zakresie. 
 
1. Załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa zostaje uzupełniona o rys. E03. 
2. Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego 

pisma pt. „Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy po zmianie z dnia 18.07.2014 r.”. 
Nadto Zamawiający wyjaśnia, że wykonawca może złożyć ofertę na formularzu ofertowym sprzed zmiany 
pod warunkiem, że jego treść będzie zawierać wymagane informacje określone w zmienionym formularzu 
ofertowym. W przypadku braku tych informacji oferta zostanie odrzucona. 

3. Zmieniony zostaje termin składania i otwarcia ofert na dzień 23.07.2014 r. W związku z tym: 
1) W rozdziale X MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 
Ofertę należy złożyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji ds. Zamówień Publicznych, ul. 
Dąbrowskiego 17A, sekretariat lub przesłać na adres Zamawiającego do 23.07.2014 roku, do godz. 11:00. 
pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 
Otwarcie ofert odbędzie się 23.07.2014 roku o godz. 11:30 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 
Sekcji ds. Zamówień Publicznych, ul. Dąbrowskiego 17A, pok. nr 3. 

2) W rozdziale IX OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT: 
pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym zamkniętym opakowaniu/kopercie, która powinna być 
zaadresowana: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, ul. 
Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań, oznakowana następująco: ZZP-2380-84/2014 „Oferta - Remont 
budynków KMP Leszno”, Nie otwierać przed dniem 23.07.2014 r., do godz. 11:30 
pkt. 3 otrzymuje brzmienie: 
Wykonawca może zmienić ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 
wprowadzeniu zmiany przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian 
musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta tj. w zamkniętym opakowaniu/kopercie 
oznakowanej następująco: ZZP-2380-84/2014 „Zmiana oferty - Remont budynków KMP Leszno”, Nie 
otwierać przed dniem 23.07.2014 r., do godz. 11:30. Koperta oznakowana na powyższych zasadach 
zostanie otwarta podczas sesji otwarcia ofert wraz ofertą Wykonawcy, który wprowadził zmianę i zostaną 
dołączone do oferty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykonano w 1 egz. 
Opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego. 
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