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 ZMIANY W SIWZ 

 

 

 

 

 

 

W dniu 01.12.2017 r. Zamawiający stwierdził, że w ogłoszeniu o zamówieniu błędnie 

wpisano godzinę składania ofert oraz w SIWZ w pkt XIII pkt 2 błędnie wpisał godzinę 

składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usuwanie oraz 

przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ust. 1-

2 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dróg położonych na terenie Powiatu Opolskiego” – 

II 

 

 

Z uwagi na powyższe Zamawiający dokonuje następujących zmian w SIWZ: 

 

1. Zapis o dotychczasowym brzmieniu: Rozdział X, punkt 5:  

Termin wniesienia wadium upływa w dniu 04/12/2017r.  o godz. 11:30  

Zastępuje zapisem: Rozdział X, punkt 5:  

Termin wniesienia wadium upływa w dniu 05/12/2017r.  o godz. 11:30  

 

2. Zapis o dotychczasowym brzmieniu: Rozdział XII, punkt 10: 

Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym 

opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego 

opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 

Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: 

 

 

Powiat Opolski 

ul. 1 Maja 29  , 45-068 Opole 

„Usuwanie oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych w trybie 

art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dróg położonych na terenie 

Powiatu Opolskiego” 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT TJ. 04/12/2017r., godz. 12:00 

 
Zastępuje zapisem: Rozdział XII, punkt 10: 

Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym 

opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego 

opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 

Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: 



 

Powiat Opolski 

ul. 1 Maja 29  , 45-068 Opole 

„Usuwanie oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych w 

trybie art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dróg położonych na 

terenie Powiatu Opolskiego” 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT TJ. 05/12/2017r., godz. 12:00 

 

3. Zapis o dotychczasowym brzmieniu: Rozdział XIII, punkt 1: 

Miejsce i termin składania ofert. 

1) Oferty winny być złożone w terminie do dnia 04/12/2017r. do godz. 

11:30 w siedzibie Zamawiającego (kancelaria – pok. nr 4, parter, 

segment A) - Opole, ul 1 Maja 29. 

 

Zastępuje zapisem: Rozdział XIII, punkt 1: 

Miejsce i termin składania ofert. 

1) Oferty winny być złożone w terminie do dnia 05/12/2017 r. do godz. 

11:30 w siedzibie Zamawiającego (kancelaria – pok. nr 4, parter, 

segment A) - Opole, ul 1 Maja 29. 

 

4. Zapis o dotychczasowym brzmieniu: Rozdział XIII, punkt 2: 

Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert. 

1) Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 04/12/2017r. o godz. 10:00 

w siedzibie Zamawiającego - w budynku biurowym w Opolu przy ul. 1 

Maja 29, Sala Konferencyjna, pok. nr 400 (I piętro segment B). 

 

Zastępuje zapisem: Rozdział XIII, punkt 2: 

Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert. 

1) Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 05/12/2017 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. 

 


