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Wykonowcy ubiegojqcy się
o udzielenie zomówienio

Data
Date

Dotyczy: postępowonie przetorgowe: Doslowo dwóch terenowych somochodów
specjolnych, przystosowonych do rotownictwo morskiego. ogłoszenie o zomówieniu
DUUE 2015/S 052-090320

Morsko Słuzbo Poszukiwonio i Rotownictwo, dziołojqc joko Zomowiojqcy w niniejszym
informuje, iŻ z pzyczyn technicznych omyłkowo ząmieszczony W S|WZ Formuloz
ofeńy, wskozujqcy opis pzedmiotu zomówienio, nie zowiero pełnego opisu.

Wobec powyrzego, dziołojqc zgodnie z dyspozycjq oń. 38 ust 4 Pzp, Zom<lwiojqcy
dokonuje zmiony:
1) w miejsce dotychczosowego zołqczniko nr l do S|WZ wprowodzo zołqcznik
o nowej treści, stonowiqcejzałqcznik do niniejszego pismo, który zostoje umieszczony
no stronie internetowej pod nozwq zqł. nr l - Nowy Formulorz oferty

2) jednocześnie Zomowiojqcy zwroco Uwogę, iŻ treśc nowego zołqcznika zostoło
rozs7erzono o brokujqcq treść, o tokze zmionie uległo poz. nr 3Z w tobeli.

3) zoł. nr 4 do slWZ - Wykoz wykononych dosiow: celem ujednolicenio i rozwionio
wszelkich wqtpliwości w zwiqzkv z treściq opisu spełnionio worunku wiedzy
i doświodczenio, zomiost słow nod tobelq: oświodczom, Ze zreolizowołem nolezycie
DOSTAWY polegojqce no: dostowoch terenowych somochodów specjolnych'',
zostępuje się treściq:
"oświodczam, Że zreolizowołem nolezycie DoSTAWY polegojqce no:
dostowoch cięzorowych somochodow specjolnych"

Dodotkowo zomowiojqcy wskozuje, iz no pienrlszej stronie S|WZ zomieszczony zostoł
nr foksu 58 óó0 7ó ó0, ktory jest nr tel. Nodowonie foksow outomotycznych moze
nostępowoć no nr tel: 58 óó0 7ó ó1, jok to podono w Dziole Vll S|WZ - lnformocje o
sposobie porozumiewonio się.

Termin skłodonio i otworcio ofert nie ulego pzesunięciu. Zdoniem Zomowiojqcego z
uwogi no odległy termin skłodonio ofert, obecne uzupełnienie Formulorzo nie

ienio dodotkowego czosu no przygotowonie oferty.
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