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ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ ORAZ ZMIANY W SIWZ 
 
 
 
 

W dniu 14.06.2016r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie dotyczące 

zamówienia publicznego pn. "Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w 

Opolu przy ul. 1 Maja 29, w celu poprawy efektywności energetycznej budynku":  

 

„Prowadzę firmę budowlaną i jestem zainteresowany sprawą nr. AG.272.7.2016.HS czyli 

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy 1 Maja 29, w celu 

poprawy efektywności energetycznej budynku. Niestety czas składania ofert wydaje się 

krótki. 

Proszę o przedłużenie okresu składania ofert do 05.07.2016 aby moja firma mogła załatwić 

wszystkie niezbędne formalności by przystąpić do przetargu a mianowicie zrobić przedmiar i 

kosztorys robót oraz znaleźć odpowiednią firmę podwykonawczą, która zajmie 

się urządzeniem zielonego ogrodu.” 

 

na które Zamawiający odpowiada w następujący sposób: 

 

Zamawiający wydłuży termin składania ofert w niniejszym postępowaniu do dn. 04.07.2016r. 

do godziny 11:30. 

 

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) w 

postępowaniu pn. „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy 1 Maja 29, w 

celu poprawy efektywności energetycznej budynku” 
 
Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ: 
 
punkt 8.11 o dotychczasowym brzmieniu: 

Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do 

Zamawiającego na adres: 

 
 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
 

Powiat Opolski 
ul. 1 Maja 29,  45-068 Opole 

 

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy 1 Maja 29, w celu poprawy 

efektywności energetycznej budynku  

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT TJ. 21.06.2016 r. godz. 12:00 

 
otrzymuje brzmienie: 
 

Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do 

Zamawiającego na adres: 



 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 

Powiat Opolski 
ul. 1 Maja 29,  45-068 Opole 

 

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy 1 Maja 29, w celu poprawy 

efektywności energetycznej budynku  

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT TJ. 04.07.2016 r. godz. 12:00 

 
Punkt 9 o dotychczasowym brzmieniu: 

Miejsce i termin składania ofert. 
Oferty winny być złożone w terminie do dnia 21.06.2016 r. do godz. 11:30 w siedzibie 

Zamawiającego (kancelaria – pok. nr 4) - Opole, ul 1 Maja 29. 

 

otrzymuje brzmienie: 

Miejsce i termin składania ofert. 
Oferty winny być złożone w terminie do dnia 04.07.2016 r. do godz. 11:30 w siedzibie 

Zamawiającego (kancelaria – pok. nr 4) - Opole, ul 1 Maja 29. 

 

Punkt 12. o dotychczasowym brzmieniu: 

Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert. 
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 21.06.2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego - 

w budynku biurowym w Opolu przy ul. 1 Maja 29, Sala Konferencyjna, pok. nr 400 (I piętro segment 

B). 

 

otrzymuje brzmienie: 

Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert. 
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 04.07.2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego - 

w budynku biurowym w Opolu przy ul. 1 Maja 29, Sala Konferencyjna, pok. nr 400 (I piętro segment 

B). 

 

 

Powyższe wyjaśnienia/odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ) i należy je uwzględniać w dalszym przebiegu 
postępowania. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


