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Wykonawcy ubiegaj cy si
o udzielenie zamówienia

Dot. post powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostaw mebli dla
Brzegowej Stacji Ratowniczej w

ebie, wraz z wykonaniem us ug zwi zanych, Znak

post powania: NZ-NA/I/PN/11/10.

Modyfikacja SIWZ

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie

publicznych

(tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) informuj , i Zamawiaj cy na podstawie art. 38 ust. 4
ustawy Pzp dokona modyfikacji tre ci SIWZ, w brzmieniu:

1. Za . nr 1 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 1.1, tabela, poz. 16, tre :
16.

Sofa naro na

L-210, P-210 x90

1

- nie rozk adana
- lewa strona d ugo 210 cm
- prawa strona d ugo 210 cm
- g boko 90 cm ( razem z oparciem)
- wysoko oparcia standardowa
- kolor tapicerki do uzgodnienia

1-messa za ogowa

1

- nie rozk adana
- lewa strona d ugo 210 cm
- prawa strona d ugo 210 cm
- g boko 90 cm ( razem z oparciem)
- wysoko oparcia standardowa
- kolor tapicerki do uzgodnienia
- tapicerka skórzana (skóra
ekologiczna)

1-messa za ogowa

zast piona zostaje tre ci :
16.

Sofa naro na

L-210, P-210 x90

Pozosta e zapisy SIWZ pozostaj bez zmian.

1

Jednocze nie Zamawiaj cy sygnalizuje, e warto

dostaw, o których mowa w pkt 7.1.1.

SIWZ nale y odnosi do warto ci brutto, zgodnie z za . do SIWZ – Wykaz dostaw, kol. 4.

Przedmiotowa modyfikacja zosta a dokonana z zachowaniem niezb dnego czasu na
dokonanie zmian w tre ci ofert i nie jest konieczne zapewnienie dodatkowego czasu na
wprowadzenie zmian w ofertach poprzez przesuni cie terminu sk adania ofert, o którym
mowa w art. 38 ust. 6 ustawy Pzp. Tym samym Zamawiaj cy nie przesuwa terminu sk adania
i otwarcia ofert, czyli:
Termin sk adania ofert: 29.07.2010r, godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 29.07.2010r, godz. 12.15.

Niniejsza informacja jest integraln cz ci SIWZ i jest wi

ca dla Wykonawców bior cych

udzia w niniejszym post powaniu.
Data zamieszczenia na stronie internetowej www.sar.gov.pl oraz przekazania wykonawcom
ubiegaj cym si o udzielenie zamówienia publicznego: 26.07.2010.
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