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ZAPYTANIE WRAZ Z WYJAŚNIENIEM ZAMAWIAJĄCEGo
ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ nr 4
l. Za pyta nie w raz z wyjaśnieniem Zamawiającego

Na podstawie art. 38 ust' 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2oo4 r. Prawo zamóWień publicznych (Dz. U. z

2015 r. poz. 21-64 z poźn. zm), Zamawiający informuje, że w dniu 15.02'20t7 r. wpłynęło od
zapytanie, której treśćwrazz wyjaśnieniami przedstawiono poniżej'
Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza możliwośćwydłużenia terminu realizacji zamówienia w sytuacji,
w której termin dostawy materiałów przez producenta przekroczy termin realizacji umowy?
Wyjaśnienie Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwośćpod warunkiem
określonym w zmianie SIWZ nr 4,która została przedstawiona poniżej.

ll. Zmiana treściSIWZ nr 4
W związku z zapytaniem Wykonawcy, działając zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień
publicznych Zamawiający dokonuje zmiany treściSlWZ, a mianowicie:
-- w rozdziale X pkt. 8 SIWZ otrzymuje brzmienie:

'' 8. ofertę należy złożyĆw dwóch nieprzejrzystych zamkniętych i nienaruszonych

kopertach' Koperta Wewnętrzna jak i zewnętrzna powinna być opieczętowana nazWą
i

adresem Wykonawcy, zaadresowana na adres Morskiej Służby Poszukiwania

Ratownictwa, u|. Hryniewickiego 10,

81_-340

i

Gdynia i posiadać dopiski ,,oferta na

remont klasowy szToRM'' oraz,,nie otwierać przed dniem 2o,o3,2o1-7r godz. 11:00''
-

w rozdziale Xl pkt 1-2 otrzymują brzmienie:
'' L. ofertę należy zlożyĆ w siedzibie MSP|R w Gdyni, ul. Hryniewickiego 10, 81-340

Gdynia (sekretariat ll piętro) w terminie do dnia 2o.o3.2ot7 r. godzina 11:00.
2. otwarcie złożonychofert n a s t ąpi w siedzibie MsPiR w Gdyni, Sala Sztabowa

(parter), w dniu 20.03.2017 r. godzina 11:30.

"

-w$7ust. 1pkt.2postanowieńumowy(załączniknr2doSIWZ)otrzymujebrzmienie:
ul. Hryniewickiego 10

81-340 Gdynia
skr. poczt. 375
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" 2)wydłużenie terminu realizacji - Zamawiający przewiduje możliwośćprzedłużenia

terminu realizacji zamówienia:

a)

o czas niezbędny do realizacji prac uzupełniających, o których mowa w ust.

1

pkt. 1 lit. b. Nowy termin wykonania umowy po uzgodnieniach z

Zamawiającym będzie wskazany w aneksie wprowadzającym wykonanie prac
uzupełniających,

b)

gdy termin dostawy materiałów

I częścizamiennych przez producenta

przekroczy termin realizacji umowy określony w s 2 UmowV, Pod

warunkiem, że Wykonawca przedłoży Zamawiającemu stosowne
dokumenty potwierdzające dostawę. Nowy termin wykonania umowy
zostanie określony aneksem ''
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Rozdzielnik:

- wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
- http://www.sa r.gov. pl/pl/pu bl ic-o rder/1/state

