
Modyfikacja  specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

Nasz znak ZG/ZP-3/09 
Nowy Targ 07.07.2009r.

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu dostawczego skrzyniowego z 
wywrotką, z podwójną kabiną na ramie, 6-osobowy, z napędem 4x4, nowy, rok produkcji 2009 
r. 

Zamawiający na  podstawie  art.  38  ust.  4  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo  zamówień 
publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zamieszcza na stronie 
internetowej  modyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  w  wyżej  wymienionym  przetargu 
nieograniczonym.  Niniejsza  modyfikacja  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  jest 
wiążąca.

1. Na  stronie nr 7 SIWZ popełniono 2 błędy edytorskie polegające na:
I Tak

W Rozdziale XV ust. 3. 
jest        - „Ofertę należy dostarczyć w podwójnej kopercie; zewnętrzna koperta z napisem 
               "Dostawa i montaż urządzeń elektronicznych  w budynku Miejskiej Hali Lodowej w
                Nowym Targu ul. Parkowa 14 zgodnych z Ekspertyzą techniczną dla budynku Miejskiej
                Hali Lodowej w Nowym Targu dotycząca zastosowań rozwiązań zamiennych w związku
               z niezastosowaniem dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) – nie otwierać przed
               10.06.2009”, wewnętrzna koperta z nazwą wykonawcy, jego adresem oraz nadrukiem jak
               wyżej.
Powinno być           -
„Ofertę należy dostarczyć w podwójnej kopercie; zewnętrzna koperta z napisem "Dostawa 
samochodu dostawczego skrzyniowego z wywrotką, z podwójną kabiną na ramie, 6-osobowy, 
z napędem 4x4, nowy, rok produkcji  2009 r.  -nie otwierać przed 20.07.2009”, wewnętrzna 
koperta z nazwą wykonawcy, jego adresem oraz nadrukiem jak wyżej”.

W Rozdziale XV ust. 4 pkt.5 
jest                    - „wykonawcy, który nie był obecny przy otwarciu ofert, zamawiający na jego
                          wniosek, prześle informacje, o których mowa w rozdziale XVI ust. 4 pkt 3 i 4.”

powinno być    - „wykonawcy, który nie był obecny przy otwarciu ofert, zamawiający na jego
                           wniosek, prześle informacje, o których mowa w rozdziale XV ust. 4 pkt 3 i 4.”

Ponieważ powyższa modyfikacja treści SIWZ nie dotyczy kryteriów oceny ofert, warunków udziału 
w  postępowaniu   oraz  sposobu  oceny  ich  spełnienia,  (art.38,  pkt.  5)  oraz  nie  wymagają 
dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający nie dokonuje przedłużenia 
terminu składania ofert.

2. Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.
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