Kraków, dnia 05.11.2015 r.

NZ.273. 216.2015.AMA

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.:
Budowa hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych. Numer
sprawy: NZ.273.216.2015.AMA.

Wg rozdzielnika
Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie informuje o przedłużeniu terminów
obowiązujących w postępowaniu:
Termin składania ofert do dnia 19.11.2015 do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert w dniu 19.11.2015 o godz. 11.00
Ponadto, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp wprowadza zmianę do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
Pkt 8 części I SIWZ uzyskuje brzmienie:
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów:
1)
2)

3)

4)
5)

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawcy
przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego pisemnie, faksem lub drogą
elektroniczną, z zastrzeżeniem postanowień pkt 2).
Zamawiający nie dopuszcza przekazywania drogą elektroniczną:
oświadczeń i dokumentów określonych w Części IV SIWZ.
oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw, do których uzupełnienia wezwie
Wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 Pzp;
wyjaśnień Wykonawcy dotyczących złożonych wraz z ofertą oświadczeń
i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz art. 26 ust. 2d Pzp (art. 26
ust. 4 Pzp);
oświadczenia Wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą (art. 85 ust.
2 Pzp);
wyjaśnień Wykonawcy dotyczących treści złożonej oferty (art. 87 ust. 1 Pzp);
oświadczenia Wykonawcy o wyrażeniu zgody na poprawę innych omyłek
polegających na niezgodności oferty z SIWZ (art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp);
wyjaśnień składanych Zamawiającemu w celu ustalenia, czy zaoferowana cena
jest ceną rażąco niską (art. 90 ust. 1 Pzp).
Korespondencję pisemną należy kierować na adres:
Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Dział Umów i Zamówień Publicznych,
30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 10.
Korespondencję w formie faksowej należy kierować na numer faksu: (12) 616 63 01
lub (12) 616 63 43.
Korespondencję w formie elektronicznej należy przesyłać na adres:
aszczechowicz@zis.krakow.pl

1

6)

W przypadku wniesienia wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ dokument w formie
edytowalnej należy przesłać na wskazany w pkt 5) adres.

W pkt 10 części I SIWZ w miejsce wykreślonej treści: „Zamawiający nie dopuszcza
porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej (e-mail)”, wpisuje się treść: „Adres
poczty elektronicznej, na którą należy kierować korespondencję w formie elektronicznej:
aszczechowicz@zis.krakow.pl”.

Otrzymują:
1x Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ
1x Strona internetowa ZIS
1 x a/a
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