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Doźyczy: postępowania nr refDZSZ/123/y-31/UZ/PRZ/PPO/D/2010.

MODYFIKACJA NR 7 TREŚCI WARUNKÓW PRZETARGU I ODPOWIEDZI
NA PYTANIA
(przetarg

—

Warunki przetargu pismo wych Nr 4608/V/DZ z 23.07.2010 r.)

Pptanie:
„W nawiązaniu do pisma nr wych. 6521/V/DZ z dnia 04.10.2010 roku dotyczącego
(tu. nazwa
wprowadzenia Modyfikacji nr 5 do treści warunków przetargu informuję, że”
Wykonawcy) „przygotował ostateczną ofertę w ramach postępowania przetargowego
nr DZSZ/123/V-31/UZ/PRZ/PPO/D/2010 z planowanym terminem jej złożenia w dniu
08.10.2010r. Z przesłanej modyfikacji nie wynikała konieczność wprowadzenia zmian
w zakresie merytorycznym do przygotowanej oferty. Wspomniana modyfikacja dotyczyła
jedynie wydłużenia terminu zabudowy 1-szego śmigłowca na wniosek jednego
z Wykonawców. Informacja przekazana pismem nr wych 6639/V/DZ z dnia 06.10.2010r.
dotycząca modyfikacji nr 6 treści warunków przetargu i odpowiedzi na pytania w zakresie
powyższego postępowania, przygotowana na wniosek jednego z potencjalnych
Wykonawców, wymusza konieczność wprowadzenia zasadniczych zmian w przygotowaniu
oferty przetargowej. Wprowadzenie tak istotnych zmian w zakresie kosztów, harmonogramu,
kompletacji oraz spełnienia wymagań określonych w WZTT, skutkuje koniecznością zmiany
załączników ujętych w „Warunkach przetargu” jak również opracowaniem nowego
załącznika nr 4a. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie przyczyny wprowadzenia
modyfikacji nr 6 treści warunków przetargu, jak wynika z pisma na wniosek jednego z
potencjalnych Wykonawców, na 5 dni przed ostatecznym terminem złożenia oferty.
Uwzględniając powyższe wnioskujemy o wydłużenie terminu składania ofert o 7 dni tj. do
dnia 19.10.2010 roku.”
...

Odpowiedź:
Informuję, że Zamawiający zgodnie z zapisami części XVIII-Postanowienia końcowe
warunków przetargu, przed upływem terminu złożenia ofert zastrzegł sobie możliwość zmiany
oraz odwołania warunków przetargu. Na tej podstawie Zamawiający dokonał modyfikacji
nr 6 treści warunków przetargu, uwzględniając w niej zarówno pytania (wnioski)
Wykonawców, które wpłynęły we właściwym terminie oraz wprowadzone przez siebie zmiany
dotyczące załącznika nr 4a. Nadmieniam, iż w wyniku zmiany terminu składania ofert
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wprowadzonej modyfikacją nr 5 treści warunków przetargu, do Zamawiającego wpłynęły we
właściwym terminie kolejne pytania do treści warunków przetargu, na których odpowiedź jest
w trakcie przygotowania i skutkowałaby dalszą zmianą terminu składania ofert.
Przedmiotowy wniosek w sprawie zmiany terminu składania ofert, ubiega planowane
w postępowaniu czynności Zamawiającego, dlatego w związku z treścią modyfikacji nr 6,
aby zapewnić Wykonawcom czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, oraz
przygotować odpowiedzi na pytania, Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści
warunków przetargu w tym zakresie.
Postanowienia końcowe warunków przetargu,
Zgodnie z zapisami części XVIII
Zamawiający dokonuje modyIEkacji ich treści, zmieniając termin składania i otwarcia ofert:
—

Część X Miejsce i termin składania ofert pkt 2 zmienia swoją treść z:

1.

Termin składania ofert uplywa w dniu 12.1O.2010r. o godz. 9•00 (za termin złożenia
oferty przyjmuje się termin wpłynięcia oferty do zamawiającego).”
na:
Termin składania ofert upływa w dniu 19.1O.2010r. o godz. 9.°”” (za termin złożenia
oferty przyjmuje się termin wpłynięcia oferty do zamawiającego).”
Część XIII

2.

—

C

Termin i tryb otwarcia ofert zmienia swoją treść z:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.1O.2010r. bez udziału Wykonawców.”
na:
„

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.1O.20]Or. bez udziału Wykonawców.”
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