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ZP 15/2012/TS Tychy, dnia 23.11.2012. r. 

Dotyczv: odpowiedz na zapytania w sprawie tresci SIWZ. zmiana SIWZ 

W zwiazku z ogtoszonym poste.powaniem na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamowieri publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pozn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego 

pn.: „Petnienie funkcji inzyniera kontraktu dla zadania pn.: Modernizacja stadionu miejskiego w Tychach 

wraz z wyposazeniem" informujemy, iz w dniu 20.11.2012 r. do Zamawiaja.cego wptyne.ty nastQpuja.ce 

zapytania o wyjasnienie treid specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia: 

Czy za wazna. zostanie uznana oferta, do ktorej dotqczono gwarancje. ubezpieczeniowa. wadium obejmujqca. 

pierwotny okres zwia.zania oferta., t j . 60, a ktora zostanie uzupetniona o gwarancje. ubezpieczeniowa. wadium 

na kolejne 30 dni w najblizszym czasie? 

Lub tez, czy mozliwe jest przesuni^cie terminu sktadania ofert o kilka dni tak, aby oferent miat mozliwosc 

dostarczenia gwarancji ubezpieczeniowe wadium na 90-dniowy, zmieniony okres zwiqzania oferta.? 

Pytanie to wynika z faktu, iz w dniu 21.11.2012 r. Zamawiajgcy w odpowiedzi na pytania oferentow zmienit 

okres zwigzania oferta. z 60 na 90 dni, natomiast pozostawit bez zmian termin sktadania ofert. W tak krotkim 

czasie nie zawsze jest mozliwe przedtuzenie lub zmiana okresu zwiazania gwarancja. wadialna.. 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiaja.cy zmienia tresc Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia 

w ust. 1 rozdzial XI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTAj ktory otrzymuje brzmienie: „Termin zwiqzania ofertq 

wynosi 60 dni". 

Jednoczesnie informuj^, iz za wazna zostanie uznana oferta, zabezpieczona wadium obejmuja.cym okres 

zwiazania oferta 60 dni jak rowniez 90 dni. 

Zamawiajacy przedtuza termin sktadania ofert. Nowy termin skfadania ofert: 29.11.2012 r. godz. 10:00, nowy 

termin otwarcia ofert: 29.11.2012 r. godz. 10.15. W zwiqzku z czym, zmianie ulegajq punkty XII.6, XIII.1 oraz 

XI11.2 wzakresie dat. 

Zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Pzp, stanowisko Zamawiajacego zostato rozestane do 

wszystkich Wykonawcow, ktorym przekazano SIWZ, oraz udoste.pniono je na stronie internetowej bip.tyski-

sport.pl. 

Pytanie 1: 

Odpowiedz: 

NIP: 646-290-66-43 
KRS 0000 383275 
REGON: 241922069 

Stadion Zimowy 
ul. Gen. Ch. de Gaulle'a 2 
tel7fax:(32)21911 26 

Stadion Miejski 
ul. Edukacji 7 
telifax: (32)227-64-41 

KAPITAt ZAKtADOWY: 66 304 860 PLN I PKO BP 41 1020 2528 0000 0202 0297 0721 


