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ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ ORAZ ZMIANY W SIWZ 
 
 
 
 

W dniu 05.11.2018r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie dotyczące 
zamówienia publicznego pn. „Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych dla 

Powiatu Opolskiego”:  
 

 
Pytanie: w poz. 19 w załącznik nr 1 do SIWZ Zamawiający prosi o podanie ceny 
jednostkowej dla tablic profesjonalnych. Tablice profesjonalne prawdopodobnie 
zostaną wprowadzone od lipca 2019 r.. W tym momencie trudno jest skalkulować 
cenę jednostkową nowego produktu, bez znajomości dokładnych kosztów 
materiałowych w 2019 roku. 

 
 
na które Zamawiający odpowiada w następujący sposób: 
 
Zamawiający wycofuje zapisy dotyczące tablic profesjonalnych w Załącznikach nr 1 
oraz nr 10 do SIWZ (zmienione załączniki stanowią integralną część niniejszego pisma).   
 
 
Zmianie ulegają następujące zapisy w SIWZ: 
 
Punkt 10 w rozdz. XII o dotychczasowym brzmieniu: 
 

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 

„Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Opolskiego” 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT TJ. 07/11/2018r., godz. 12:00 

 
Otrzymuje brzmienie: 
 

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 

„Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Opolskiego” 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT TJ. 13/11/2018r., godz. 12:00 

 
 
Punkt 1 w rodz. XIII o dotychczasowym brzmieniu: 

Miejsce i termin składania ofert. 

1) Oferty winny być złożone w terminie do dnia 07/11/2018r. do godz. 
11:30 w siedzibie Zamawiającego (kancelaria – pok. nr 4, parter, 
segment A) - Opole, ul 1 Maja 29. 

 

Otrzymuje brzmienie: 
Miejsce i termin składania ofert. 

2) Oferty winny być złożone w terminie do dnia 13/11/2018r. do godz. 
11:30 w siedzibie Zamawiającego (kancelaria – pok. nr 4, parter, 
segment A) - Opole, ul 1 Maja 29. 

 
Punkt 2 w rozdz. XIII o dotychczasowym brzmieniu: 

 

Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert. 
 

1)   Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 07/11/2018 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. 
 

1) Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 13/11/2018 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


