Zegrze Płd., dn. 19 lipca 2019 r.

Nr sprawy: ZP-17-19-DTO

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIU

MODYFIKACJA
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Wojskowy Instytut Łączności z siedzibą w Zegrzu Południowym (05-130), ul. Warszawska
22A, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w związku z napływającymi pytaniami
od Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
„Wymianę kabli zasilających budynki nr 26 i 49 w Wojskowym Instytucie Łączności w formule
zaprojektuj i wybuduj” – oznaczenie sprawy ZP-17-19-DTO, dokonuje modyfikacji treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”).
Zamawiający zmienia treść:


SIWZ, Rozdziału XII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, pkt 1 na zapis:
„Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego w Zegrzu Południowym przy
ul. Warszawskiej 22A, Kancelaria Jawna, w terminie do dnia 26.07.2019 r. do godziny
10:00.”



SIWZ, Rozdziału XII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, pkt 2 na zapis:
„Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą
(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego oraz opisane:
„Oferta na wymianę kabli zasilających budynki nr 26 i 49 w Wojskowym
Instytucie Łączności w formule zaprojektuj i wybuduj
nr sprawy ZP-17-19-DTO
Nie otwierać przed 26.07.2019 r. godz. 10.30”



SIWZ, Rozdziału XIII MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT, pkt 1 na zapis:
„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Warszawskiej 22A w Zegrzu
Południowym, w sali nr 101, w dniu 26.07.2019 r. o godz. 10.30.”

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.
Powyższe zmiany stanowią integralną cześć SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
Jednocześnie, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1, zamieścił ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana ogłoszenia została
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (www.bip.wil.waw.pl) oraz w jego
siedzibie.
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