Zegrze, dnia 18.12.2015 r.
MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA
Dotyczy: ZP/14/15/WIŁ

Wojskowy Instytut Łączności z siedzibą w Zegrzu Południowym (05-130), ul. Warszawska
22A, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z
2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego”, nr sprawy ZP/14/15/WIŁ, w związku z
wpłynięciem pytań modyfikuje zapisy SIWZ (odpowiedzi na pytania zostaną udzielone
niezwłocznie).
Poniżej modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w zakresie terminu
składania i otwarcia ofert oraz informacje dotyczące zmiany treści ogłoszenia.
Zamawiający przedłuża termin składania ofert w w/w przetargu nieograniczonym do dnia
30.12.2015 r. do godz. 13:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.12.2015 o godz. 13:30 w sali 101 Wojskowego Instytutu Łączności,
ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Południowe.
Aktualność dokumentów wymaganych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ważna
na dzień 30.12.2015 r.
Tym samym Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ:
-

-

-

w rozdz. XII pkt 1, otrzymuje brzmienie:
„Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego w Zegrzu Południowym przy ul.
Warszawskiej 22A, Kancelaria Jawna, w terminie do dnia 30.12.2015 r. do godziny 13:00.
Wjazd na teren WIŁ możliwy jest po wystawieniu przepustek.”
w rozdz. XII pkt 2, otrzymuje brzmienie:
Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości
bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem
Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego oraz opisane: „Dostawa sprzętu
komputerowego dla WIŁ”, Nie otwierać przed 30.12.2015 r. godz. 13.30, nr postępowania
ZP-14-15-WIŁ”.
w rozdz. XIII pkt 1, który otrzymuje brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Warszawskiej 22A w Zegrzu
Południowym w sali nr 101, w dn. 30.12.2015 r. o godz. 13:30.”

W związku z dokonanymi w/w modyfikacją SIWZ, zamawiający udziela informacji o dokonanej
zmianie treści ogłoszenia (poniżej treść obowiązująca po modyfikacji):
SEKCJA IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 30.12.2015 godzina: 13:00, miejsce: Wojskowy Instytut Łączności ul. Warszawska 22A, 05130 Zegrze, Kancelaria Jawna.

