
        Ostróda, 16 grudnia 2016r. 

Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”  
ul. Wojska Polskiego 5, 14-100 Ostróda 
  

 

 

Dot. postępowania: SOA.271.13.2016 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 

WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ 

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) (dalej: Pzp)w odpowiedzi na zapytania w 
przedmiocie wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: 
„Roboty budowlane obejmujące adaptację - remont budynku użyteczności 
publicznej na biura Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste 
Środowisko ” wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 154/3 i 102/3 obr.8 
m. Ostróda, ul. Czarnieckiego 28” oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 
SOA.271.13.2016 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wyjaśniam, 
co następuje oraz dokonuje następujących modyfikacji: 

Pytanie Nr 1: 
Zwracam się z prośba o udostepnienie załączników do SIWZ ( nr 2,3,4,5,6,7,8) 
składających się na ofertę przetargową w formie edytowalnej (word). 
  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Po kliknięciu przycisku .doc jest możliwość zapisania plików w formie edytowalnej. 

 

 
 
Na podstawie art.  38 ust. 4 Pzp Zamawiający przedłuża termin składania 
ofert do dnia 23 grudnia 2016 r. i w związku z powyższym dokonuje się 
modyfikacji treści pkt 13.1 i 13.2 SIWZ o treści: 
 
13.1. Miejsce i termin składania ofert:  
a) miejsce składania ofert: biuro Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste 
Środowisko", ul. Wojska Polskiego 5, 14-100 Ostróda - sekretariat  
b) termin składania ofert: do dnia 20 grudnia 2016r., do godz. 10.00.  



13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  
a) miejsce otwarcia ofert: biuro Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste 
Środowisko", ul. Wojska Polskiego 5, 14-100 Ostróda - sekretariat  
b) termin otwarcia ofert: w dniu 20 grudnia 2016r. o godz. 10.30. 
 
nadając mu treść: 
 
13.1. Miejsce i termin składania ofert:  
a) miejsce składania ofert: biuro Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste 
Środowisko", ul. Wojska Polskiego 5, 14-100 Ostróda - sekretariat  
b) termin składania ofert: do dnia 23 grudnia 2016r., do godz. 10.00.  
13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  
a) miejsce otwarcia ofert: biuro Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste 
Środowisko", ul. Wojska Polskiego 5, 14-100 Ostróda - sekretariat  
b) termin otwarcia ofert: w dniu 23 grudnia 2016r. o godz. 10.30 


