Zamawiający :
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Spółka z o.o. w Słupsku
76 – 200 Słupsk, ul. Tuwima 4
NIP: 939 – 00 – 07 – 964, REGON: 77-1285-155;
Strona internetowa: http://www.pgm.slupsk.pl

tel. 59/ 84 252 22; fax. 59/84 280 48; zam. pub. 59/84 87 521

Do zainteresowanych
Wykonawców

L.dz. 9422/ 6/DPZ / 2010

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę i wdroŜenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla PGM Sp. z o.o.
w Słupsku. oznaczonego jako sprawa nr 6/DPZ/2010

Zamawiający informuje, Ŝe w dniu 27.07.2010r. wpłynęło zapytanie nr 2 o następującej treści:

Odpowiedź na zapytanie nr 2 z dnia 27.07.2010r.
Zamawiający po zapoznaniu się z treścią w/w wniosków oraz w związku z otrzymaniem kolejnych
2 zapytań dotyczących wyjaśnienia treści SIWZ to jest zapytania nr 3 z dnia 27.07.2010r. oraz
zapytania nr 4 z dnia 28.07.2010r. postanowił uwzględnić częściowo tylko pierwszy z wniosków i
przedłuŜyć termin składania ofert do dnia 05.08.2010r. do godz. 12:00.

PrzedłuŜenie terminu składania ofert pociąga za sobą obowiązek modyfikacji treści Specyfikacji
Istotnych warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ.
W związku z powyŜszym Zamawiający modyfikuje SIWZ w następującym zakresie:
1. Rozdział nr XI SIWZ pt. „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”
1) dotychczasową treść punktu nr 1.1.1 zastępuje się zapisem o brzmieniu:
„1.1.1. Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie PGM Sp. z o.o.
ul. Tuwima 4 (pokój nr 4) w terminie do dnia: 05.08.2010 r. do godz. 12:00”
2) dotychczasową treść punktu nr 1.1.4. zastępuje się zapisem o brzmieniu:
„1.1.4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.08.2010r. o godz. 12:15 w siedzibie
Zamawiającego, w pokoju nr 7.”
Ponadto Zamawiający, informuje, Ŝe zgodnie z art. 38. ust. 1b ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759) zwaną dalej „ustawą”, Ŝe

przedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w art. 38 ust 1 „ustawy”
Z uwagi na fakt, iŜ powyŜsza modyfikacja SIWZ jest zmianą treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia prowadzącą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający, zgodnie z
regulacją art. 38 ust. 4a. pkt. 1) „ustawy” Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest do
zamieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Zamawiający realizując powyŜsze zobowiązanie zamieścił w dniu 29.09.2010r. w BZP
„Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia”, które zostało opublikowane pod poz. 203793.
Treść powyŜszego ogłoszenia stanowi załącznik (zapisany w formacie PDF) do niniejszego
wyjaśnienia.
_________________________________________________________________________________
Załącznik – skan Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia – BZP z dn. 29.07.2010r. nr 203793

Słupsk, dn. 29.07.2010r.
Podpisał:
Pełnomocnik Zarządu
ds. zamówień publicznych
Mirosław Dańko

Odpowiedź na zapytanie nr 2 z dnia 27.97.2010r.
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