
                                                                                            Otwock – Świerk, dnia  02.07.2018 r. 

                                                               

Dotyczy:  

Przetarg 4/Zagospodarowania terenu KSOP w Różanie/2018 - Przetarg nieograniczony na 

zagospodarowanie terenu Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych (KSOP) w 

Różanie 

 

Zamawiający informuję, iż w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zmienia treść specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia 

Zmiany formalne  

1) W siwz. w wykazie załączników do siwz (pkt. 18) , załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie:  

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia – dokumentacja projektowa  

2) Załączniku nr 1 do sizw otrzymuje brzmienie:  

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia – dokumentacja projektowa  

 

Zmiany merytoryczne – ograniczenie zakresu zamówienia  

W załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia – dokumentacja projektowa: 

1)  w pliku Przedmiar, Zamawiający usuwa Dział Zieleń (poz. 1.1. – 1.33). 

W konsekwencji przedmiot zamówienia zostaje ograniczony poprzez wyłączenie w/w pozycji.   

2) w pliku Kosztorys ofertowy, Zamawiający usuwa Dział Zieleń (poz. 1.1. – 1.33). 

W konsekwencji w/w pozycje nie będą podlegały wycenie przez Wykonawcę w kosztorysie 

ofertowym.   

 

Uwaga !  

W związku z powyższymi odpowiedziami na pytania ulegają zmianie następujące zapisy siwz:  

 

Pkt. 12 w Rozdziale 10 - Opis sposobu przygotowywania ofert został zmieniony w następujący 

sposób:  

Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający 

nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi 

zawierać oznaczenie: 



Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na 

wykonanie zagospodarowania terenu KSOP w Różanie oznaczenie sprawy:  

Przetarg 4/ Zagospodarowanie terenu KSOP w Różanie/2018 

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert – do 30.07.2018 r. do godz. 12.15 

 

Pkt. 15 w Rozdziale 10 - Opis sposobu przygotowywania ofert został zmieniony w następujący 

sposób:  

W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając 

zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty Wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub 

innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na wykonanie  

zagospodarowania terenu KSOP w Różanie oznaczenie sprawy: Przetarg 4/ Zagospodarowanie 

terenu KSOP w Różanie/2018 

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert – do 30.07.2018 r. do godz. 12.15  

 

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis Wykonawcy. 

Koperty z oznaczeniem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone 

do oferty.  

 

Pkt. 1 i 2 w Rozdziale 11 - Opis sposobu przygotowywania ofert został zmieniony w następujący 

sposób:  

Miejsce i termin składania ofert:  

Oferty należy składać na adres Zamawiającego do dnia 30.07.2018 r. do godziny 12:00 w 

sekretariacie (pokój 215), budynek R1 Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – 

Przedsiębiorstwo Państwowe 05-400 Otwock – Świerk, ul. Andrzeja Sołtana 7, opatrzone napisem jak 

wskazany w rozdziale 10  pkt. 12.   

Uwaga !  

Siedziba Zamawiającego znajduje się na terenie zamkniętym, na którym znajduje się większa liczba 

instytucji. W związku z powyższym biuro przepustek przeprowadza procedurę weryfikacji osób 

zamierzających wejść na teren zamknięty. Uzyskanie możliwości wejścia na teren zamknięty nie 

jest równoznaczne z wejściem do siedziby Zamawiającego. Proszę mieć powyższe na uwadze w 

razie dostarczania ofert i przewidzieć odpowiedni czas na dotarcie z ofertą do sekretariatu (pokój 

215) w budynku R 1.     

Miejsce i termin otwarcia ofert:  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2018 r. o godzinie 12:15, w pokoju 312, w budynku R1, Zakład 

Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo Państwowe, 05-400 Otwock – 

Świerk, ul. Andrzeja Sołtana 7 


