Polkowice, dnia 18 grudnia 2012r.

MODYFIKACJA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2010r. Nr 113, poz. 759) zawiadamia się o dokonaniu zmiany specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na realizację zadania p.n.: „Organizacja zimowego obozu sportowego dla zawodników
I zespołu”
1. Dotychczasową treść opisu przedmiotu zamówienia brzmiącą „Przedmiotem zamówienia jest
organizacja zimowego zgrupowania I zespołu KS Polkowice w terminie od 18.02.2013 r. do
27.02.2013 r. (pełnych dziewięć dób hotelowych)” - skreśla się a nowa otrzymuje brzmienie:
„Przedmiotem zamówienia jest organizacja zimowego zgrupowania I zespołu KS
Polkowice w terminie od 18.02.2013 r. do 23.02.2013 r. (pełnych pięć dób hotelowych)”
2. Dotychczasową treść punktu II siwz – Wymagany termin wykonania zamówienia, brzmiącą:
„Termin wykonania zamówienia: od 18.02.2013 r. do 27.02.2013 r.” - skreśla się, a nowa
otrzymuje brzmienie „Termin wykonania zamówienia: od 18.02.2013 r. do 23.02.2013 r.”
3. Dotychczasową treść Wzoru umowy w §1 ust. 1 brzmiącą: „Zleceniodawca zleca
a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji zadanie pn. „organizacja zimowego zgrupowania
I zespołu KS Polkowice” w terminie od 18.02.2013 r. do 27.02.2013 r. (pełnych dziewięć dób
hotelowych).” - skreśla się, a nowa otrzymuje brzmienie: „Zleceniodawca zleca
a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji zadanie pn. „organizacja zimowego
zgrupowania I zespołu KS Polkowice” w terminie od 18.02.2013 r. do 23.02.2013 r.
(pełnych pięć dób hotelowych).”
4. Dotychczasową treść Wzoru umowy w §1 ust. 2 brzmiącą: „Strony zgodnie ustalają, iż
zadanie o którym mowa w ust. 1 będzie realizowane w terminie: 18.02.2013 r. do 27.02.2013
r.”- skreśla się, a nowa otrzymuje brzmienie: „Strony zgodnie ustalają, iż zadanie o którym
mowa w ust. 1 będzie realizowane w terminie: 18.02.2013 r. do 23.02.2013 r.”
Jednocześnie zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 6 pzp informuje, iż przedłuża termin
składania ofert. Oferty należy złożyć do dnia 04.01.2013 r. do godz. 11.30 w siedzibie
Zamawiającego przy ulicy Kopalnianej 4 59-100 Polkowice. Otwarcie ofert ostatecznych nastąpi w
dniu 04.01.2013r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego”

Dokonana modyfikacja specyfikacji wiąże wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego
pisma.

…………….……………………
(kierownik zamawiającego)

