
     Odpowiedź na wniosek Oferenta z dnia 08.06.2012 r.                                     

 

Wniosek 1 
 
W związku z zamieszczeniem na stronie BIP w dniu 6 czerwca br. wielu odpowiedzi dotyczących SIWZ 
oraz dodatkowych dokumentów dotyczących projektu inwestycyjnego, (…) dla dokładniejszego 
przeanalizowania transakcji, zgodnie z funkcjonującymi procedurami kredytowymi, zwracamy się z 
prośbą o przesunięcie terminu składania oferty wiążącej na 25 czerwiec 2012r. 

Odpowiedź 1 
 
Na podstawie art. 38 ust.4 Pzp, Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ_IDW pkt 18, ppkt.1 

ZAMIAST w SIWZ_IDW, pkt. 18, ppkt. 1: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Czechowicach-Dziedzicach,  

ul. Szarych Szeregów 2 w sekretariacie na 1 piętrze w nieprzekraczalnym terminie: 

 

do dnia  18.06.2012 do godz.  12.00 

POWINNO BYĆ w SIWZ_IDW, pkt. 18, ppkt. 1: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Czechowicach-Dziedzicach,  

ul. Szarych Szeregów 2 w sekretariacie na 1 piętrze w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia  25.06.2012 do godz.  12.00 

 

 

Na podstawie art. 38 ust.4 Pzp, Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ_IDW pkt 20 

 
ZAMIAST w SIWZ_IDW, pkt. 20: 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Czechowicach-Dziedzicach,  

ul. Szarych Szeregów 2 w sali konferencyjnej na parterze. 

 

w dniu  18.06.2012 o godz.  13:00 

POWINNO BYĆ w SIWZ_TOM I – IDW, pkt. 20: 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Czechowicach-Dziedzicach,  

ul. Szarych Szeregów 2 w sali konferencyjnej na parterze. 

 

w dniu  25.06.2012 o godz.  13:00 

 

Na podstawie art. 38 ust.4 Pzp, Zamawiający modyfikuje Zgodnie zapis Ogłoszenia o zamówieniu 

Dz.U.: 2012/S 81-132929 z dnia 26.04.2012r. oraz Ogłoszenia dodatkowych informacji, informacji o 

niekompletnej procedurze lub sprostania z dnia 22.05.2012r., Sekcja IV.3.4) Termin składania ofert 

lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

   

ZAMIAST w Ogłoszeniu o zamówieniu  Dz.U.: 2012/S 81-132929 z dnia 26.04.2012r. Sekcja IV.3.4) 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
 

18/06/2012 Godzina:12:00 

 



POWINNO BYĆ w Ogłoszeniu o zamówieniu  Dz.U.: 2012/S 81-132929 z dnia 26.04.2012r. Sekcja 
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
 

25/06/2012 Godzina:12:00 

 

Na podstawie art. 38 ust.4 Pzp, Zamawiający modyfikuje Zgodnie zapis Ogłoszenia o zamówieniu 

Dz.U.: 2012/S 81-132929 z dnia 26.04.2012r. oraz Ogłoszenia dodatkowych informacji, informacji o 

niekompletnej procedurze lub sprostania z dnia 22.05.2012r., Sekcja IV.3.8) Warunki otwarcia ofert 

 

ZAMIAST w Ogłoszeniu o zamówieniu  Dz.U.: 2012/S 81-132929 z dnia 26.04.2012r. Sekcja IV.3.8) 
Warunki otwarcia ofert: 
 

18/06/2012 Godzina:13:00 

 

POWINNO BYĆ w Ogłoszeniu o zamówieniu  Dz.U.: 2012/S 81-132929 z dnia 26.04.2012r. Sekcja 
IV.3.8) Warunki składania ofert: 
 

25/06/2012 Godzina:13:00 

 

 
Powyższe wyjaśnienia stanowią integralny element SIWZ. 


