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Znak spt avły : 2 / ZP / 20 I 3 Wamzawa, 25 lipca 2013 r.

Adresatl
Wszyscy wykonawcy

Dolyczy, postęp()\fania o Lldzielenie zmóllienia publicznega ł(r dostawę sprzętu łź'rviarski€go'
hokejowego oraz sp€cjalistycznej odzi€źy Śportowej dla Polski€go Zrviązku Łyźjwiarstwa
Szybkiego

Działając na podstawie ań. ]8 ust' 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r' Prawo zamówień publicznych

(DŻ. U. z 2010 roku Nr t 13' poz. 759 ze zm') (da1ęj P.z'p.), Polski Związek LyŻwiarstwa Szybkiego

infonnuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następującę p}'tanie do treści SIWZ:

Pytdnie:

W związku ze zmianami w SIWZ zamawiający ma obowiązek przedhżyć termin dostawy ofefi. Jaki

on będzie?

odpqŻdz;
obolviąŻek wydłużenia tenni u składania ofert wynika z:

1) ań. 12 a ustawy Prawo zamówień pub]icznych' Zgodnie z.jego treścią: l' W prŻ}padku

dokonylvania zmiany lreści ogłosŻenia o zamouieniu zarnie'zcŻonego w Biu]ętynie

Zamó\łień Publicznych lub opublikolvanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej'

zamawiający przedłuża temin składania wniosków o dopusŻczenie do udziału

w postępowanill ]!Lb tennin składania olelt o czas niezbędny do wprowadzenia zmian rle

wnioskach ]ub ofeńach' jeżelijest to konieczne- 2. Jeżeli Żmiana, o której mo*'a w ust' ], jest

istotna, w szczególności dotyczy okeślenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia,

kDłerió\ł oceny ofert, \\,arunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania,

zanrawiający prŻedłuŹa temin składania wniosków o dopuszczenie do udŻiału

w postępowaniu lub temin składania ofirt o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we



*,nioskach lub ofeńach. Z rynl że w postępowaniach, których warlość iest ró1łna lub

przekracza kwot} określone w przepisach'tłydanych na podstawie an. 1] ust.8. ter]nin

skladania: l) ofeń nie może być krótsz} n;ż 22 dni od dnia przekazania Żmiany ogłoszenia

Urzędolvi Publikacji Unii Europejskiej - w trybie prŻeiargu nieograniczonęgo; 2) wnioskó\\

o dopuszczenie do udziału w postepowaniu nie rnoże być krótsz! niż 30 dni. a jeżeli zachodzi

piina potrzeba udŻielenia zanówienia niż 10 dni od dnia przekazania Zlriany ogloszęnia

Urzędowi Pub]ikacji Unii Eulopejskiej w tryb;e przetargu ogranicŻonego lub negocjacji

z ogłosŻeniem' 3' Zamarviaj4cy niez*łocznie po zarnieszczeniu zmiany treści ogłoszenia

o Żamówieniu \ł Biuletynie Zamó\łien Publiczn)ch lub jej PrzekaŻanitl Ur7ędołi PubIikacji

Unii Europejskiej zamieszcza inlomacje o zmianach w swojej siedzibie omz na stronie

internetowej.

2) aft. 38 ust. 6 P'z'p' Zgodr1ie z iego hcścią. Jeżeli w rl-r'niku zmiany treści specydkacji

istotnych \łarunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłosuęnia o Żamo\\ieniu

jest niezbędny dodatko\ry czas na rvprorvadzenie zmian w ofertach, zamawiający przędłuża

temin składania ofeń iinfor]Iuje o tym wykonawcó\ł' którym przekazano specyfikac.je

islotnyclr \łarunkó\ł zamówienia' o|aŻ zan1ieszcza infonrrację na stronie intemelowei, jeŻeli

specyfikacja istotnych warrrnkó*, zarnówieniajes1 udostępniana na tęj stronie-

P}łania wlaz z odporviedziami opublikowarre na stronie www'pq!sL{!9J! w dniu 24 lipca 2013 r.

doryczą treści za1ącznika nl 2 do siwz. czyli szczegółowego opisu przedmiotu zamówięnia-

odpowiedź niczego nie znienia w opisie przedmiotrr zamówienia, nie pro\ładzi również do zmian),

siwz, ani treści ogłoszenia o zarnówieniu, doprecyzo\\u.je.jedynie opis poszczególnych elenentó\ł'

W zwiąuku z powyższym tennin składania ofert nie u]egnię przedłużeniu''

Niniejsza odpowiędź zostanie doręczona niez\'łoczn ie lvykonalvcon.
papierowej oraz umieszczona na stronie intcmeto$ej. odpowiędź
stano} ić będziejej integralną część'

s!KfiETAĘ

którzy otrzymali SIWZ w lersji
zostanie dołączona do s]wz i

odpis zana)|iąjącego

n


