Częstochowa, dnia 26 marca 2019 roku
WT.2370.6.6.2019
DO WYKONAWCÓW
ZAINTERESOWANYCH
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU

dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr WT.2370.6.2019,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Dostawa koszul wyjściowych i służbowych
do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie”
Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 26 marca 2019 roku wpłynął wniosek o udzielenie wyjaśnień
w zakresie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), w postępowaniu
nr WT.2370.6.2019, pn. „Dostawa koszul wyjściowych i służbowych do Centralnej Szkoły Państwowej Straży
Pożarnej w Częstochowie”. Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), poniżej podaję treść wniosku wraz z udzieloną na
niego odpowiedzią:
Lp
1.

Treść pytania
„Ofertę wysłałem w czwartek 21.03.br na
formularzu sprzed dokonania poprawek.
W ofercie nie zamierzamy nic zmieniać.
Czy musimy wysłać nową ofertę, która
będzie uwzględniała będzie na nowym
formularzu?”

Udzielone wyjaśnienia
W związku z wprowadzonymi w dniu 25 marca 2019 roku przez
Zamawiającą modyfikacjami SIWZ, zmianie uległ załącznik nr 0 –
formularz ofertowy. Przygotowując ofertę, Wykonawca winien
wykorzystać załącznik uwzględniający modyfikacje.
Sposób wprowadzania zmian w ofercie określa pkt. 14.25 oraz
14.26 SIWZ, tj:

„14.25. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać
złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiająca
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu przed upływem terminu do składania ofert
określonego w punkcie 15.1 SIWZ.
14.26 Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu
zostanie przygotowane, opieczętowane (pieczątką firmową) i
oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 15.3. oraz 15.4., a
wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo
oznaczona napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE””.
Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i Wykonawca składający ofertę
winien powyższe wyjaśnienia uwzględnić podczas sporządzania oferty (pod rygorem odrzucenia oferty, jako
oferty niezgodnej z treścią SIWZ.
Termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie.
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Otrzymują:
- wykonawcy zainteresowani przedmiotowym postępowaniem;
- strona internetowa www.cspsp.pl;
- a/a.

Strona 1 z 1

