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Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 
Dostawy pojników, kaczek i basenów – 2.
Ogłoszenie nr 597918-N-2017 z dnia 2017-10-05 r.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust.  2 ustawy Prawo zamówień publicznych, do niniejszego
postępowania, wpłynęły wnioski o wyjaśnienia zapisów siwz, na które zamawiający poniżej odpowiada: 

PYTANIE NR 1
Pakiet nr 1, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści pojniki dla chorego bez uszek w kształcie kubka o pojemności 250ml, spełniające
pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 2
Pakiet nr 2, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kaczki męskiej jednorazowego użytku, której waga wynosi min. 31g
a maksymalnie 39g, spełniającej pozostałe parametry SIWZ? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.  

Odpowiedzi na powyższe pytanie należy traktować jako obowiązujące zmiany i dopuszczenia do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz załączników.

MODYFIKACJE
Zamawiający  na  podstawie  art.  38  ust.  4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  modyfikuje  SIWZ  
w następujący sposób:

1. W SIWZ w pkt 13 zamawiający zastępuje zapis:  
[...13.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

13.1. Miejsce i termin składania ofert: 

a)  miejsce  składania  ofert:  sekretariat  zamawiającego  na  w  budynku  administracji,  przy  
ul. Bytomska 62 w Piekarach Śląskich, 

b) termin składania ofert: do dnia 13/10/2017r., do godz. 09:00.

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

a) miejsce otwarcia ofert: biblioteka zamawiającego na w budynku administracji,
przy ul. Bytomska 62 w Piekarach Śląskich, 



b) termin otwarcia ofert: w dniu 13/10/2017r., do godz. 11:30....]

zapisem:
[...13.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

13.1. Miejsce i termin składania ofert: 

a)  miejsce  składania  ofert:  sekretariat  zamawiającego  na  w  budynku  administracji,  przy  
ul. Bytomska 62 w Piekarach Śląskich, 

b) termin składania ofert: do dnia 16/10/2017r., do godz. 09:00.

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

a) miejsce otwarcia ofert: biblioteka zamawiającego na w budynku administracji,
przy ul. Bytomska 62 w Piekarach Śląskich, 

b) termin otwarcia ofert: w dniu 16/10/2017r., do godz. 11:30....]

W związku z wprowadzonymi modyfikacjami, przedłużeniu na dzień 16.10.2017 r., ulega termin składania 
i otwarcia ofert. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem


