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Dotyczy:

r

przetargu nieograniczonego o wartoSci zam6wienia przekraczajqcej kwoty okreSlone w przepisach

wydanych na podstawie

publicznych,

na

afi. I I ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wiei
pn.: Dostqwq pojazddw do Centrum Ksztalcenia Zawodowego

dostawg

i Ustawic:znego nr I w Gdy'ni w romach projektu pn. ,,Rozw6j szkolnictwa zawodowego w Gdyni
- budowa, przebuclowa i rozbudowa infrastruktury szk6l zcnyodowych oraz wyposaienie"
W odpowiedzi na pl,tania Wykonawc6w, uprzejmie wyjaSniam, co nastgpuje:
Pvtanie nr l:
Czy dopuszcza sig wydluZenie terminu dostarczenia samochod6w z 31.08 na 30.10.2018
OdpowiedZ:
Zamaw iaj4cy

n

?

ie dopuszcz a znianT, terminu dostarczenia samochod6w.

Pvtanie nr 2:
Je2eli nie do 30.l0 br to Ew, o ile tl,godni

?

OdpowiedZ:

Zamawiajqcy nie dopuszcza zniany, terminu dostarczenia samochod6w.
Pytanie nr 3:

Czy dopuszcza sig zmiang koloru zr: srebrnego na inny z gamy (2 sauki w tym samym kolorze) dla dotrzymania
terminu?
OdpowiedZ:

Zamawiajqcy dopuszcza pojazdy z Eamy szaro5ci, w tym:jasnoszare, ciemnoszare, grafitowe.

Zamawiajqcy informuje, i2 na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamdwieri publicznych zmienia treS6
Specyfikacji Istotnych Warunk6u, Zam6wienia:

I W zalqczniku nr 7 do SIWZ Zamawiaj4cy wprowadza nastgpuj
Kolor nadwozia

ll

1cq zmiang:

Zanrawiajqcy dopuszcza pojazdy z ganry szaroSci, w tym.
ciemnoszare, g rafitowe.

Zamawiaj4cy przedluza termin skladania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium w przeclmiotowym
w zwi4zku z czym zmianie ulega treSi pkt 13.10, 15.5, l7.l i 17.2 SIWZ, kt6re otrzymujq

postgpowaniu,
brzmienie:

13.10 Oferta winna by( zlolona w oryginale wraz z wymaganymi dokumentami w jednej,
nieprzejrzvstej, zabezzpiecz:onej w spos6b trwaly oraz opieczgtowanej pieczqtkq firmowq kopercie
oznaczonej nastgpuj4r:o: Urzqd Miasta Gdyni, Wydzial Edukacji, kancelaria og6lna na parterze Urzgdu
Miasta w Gdyni Al. lvlarszalka Pilsudskiego 52154. Przetarg nieograniczony na: Dostawg pojazd6w do
Centrum Ks:ztalcenia Zawodou,ego i Ustawicznego nr I w Gdyni w ramach projektu pn. ,,Rozw6j
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w Gdyni -

budowa, prze:budorva

i

rozbudowa

zawodow)/ch oraz wyposazenie". Nie otwierat nrzed j!6.04.20118 r. godz. 11.00.

15.5

Za wniesienie wadium w formie pienig2nej Zamawiajqcy uwa;Za rvadium.

do dnia 26.04.2018 r. eodz. 10.0t0 znaJdzie sig na rachurrku Zamarviajqcego.

17.l Ofer1g nale2y zloLyc do dnia 26.04.2018 r. sodrt_J.0q 'w siedzibir:
w lrancelarii o96lnej naparterze lJrzgdu Miasta w Cdyr:ri ,A,1. MarszalkaL Pitsudskiego 5
17.2

Publiczne otwarcie ofe,rt odbgdzie sig

w dniu

26.t04.201ti

r.

eodz. J1.00

Zamawiaj4cego: Urz4d Miasta Gd1'ni, adres ul. Sl4ska 35-37, 8l-310 Cidynia.
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Nirriejsze pismo stanowi integralnq czgSd Specyfikacji Istotnych Warunlidrw Zam6rviernia
treSd w lipos6b prowadzqcy clo zmiany treSci ogloszenia o zamr5wieniu.
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