
  

 

       

 

 

WAD.272.2.2020 Kraków, dnia 07.10.2020.  
 

 

Wykonawcy w postępowaniu  

znak WAD.272.2.2020 

 

 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.), informuję, że w postępowaniu znak 

WAD.272.2.2020 

 o udzielenie zamówienia publicznego „Roboty budowlane związane z 

Termomodernizacją– docieplenie budynku biurowego  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa w Krakowie przy ul. Kołowej 3 w Krakowie” Zamawiający dokonał 

modyfikacji treści Załącznik nr 2 do siwz Formularz ofertowy w następującym zakresie: 

 

1) W złączniku nr 2 do siwz (Formularz oferty)  pkt V. Termin realizacji zamówienia) 

otrzymują brzmienie: 

Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 15 grudnia 2020 r. 

 

W zał. Nr 2 do siwz (Formularz oferty)  zmianie ulega pkt V  Powyższa zmiana wynika z 

konieczności ujednolicenia zapisów odnoszących do terminu wykonania zamówienia ze 

wzorem umowy i specyfikacją istotnych warunków zamówienia.  

 

2) Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.  

 

Niniejszym termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień 12.10.2020. r., godz. 11.00 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2020 r. o godz. 11.30  

 



W związku z dokonaną zmianą, punkty 13.10;14.1  i 14.2  specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia otrzymują brzmienie: 

 

„ Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje: 

Nazwa i adres Wykonawcy  

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Rośli i Nasiennictwa w Krakowie 

ul. Kołowa 3 , 30-134 Kraków 

Oferta w postępowaniu znak WAD.272.2.2020 

o udzielenie zamówienia na 

„Roboty budowlane związane z Termomodernizacją– docieplenie budynku 

biurowego 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie przy 

ul. Kołowej 3 w Krakowie”. 

 

Nie otwierać przed 12.10.2020.r. godz. 11:30 

 

 

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

14.1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, tj. pod adresem: Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Rośli i Nasiennictwa w Krakowie ul. Kołowa 3 , 30-134 Kraków 

 - sekretariat  (II piętro , pokój nr 222), nie później niż do dnia 12.10.2020.r. do godz. 11.00.  

Godziny pracy sekretariatu : od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.  

14.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12.10.2020 r. o godz. 11.30, w siedzibie 

zamawiającego, tj. pod adresem: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Rośli i Nasiennictwa w 

Krakowie ul. Kołowa 3 , 30-134 Kraków, parter- sala narad, pokój nr 24. 

 

Niniejsze pismo stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 

 


