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Nr Sprawy: A.2300.7.2013 

 Wykonawcy 

 którzy ubiegają się 

 o udzielenie zamówienia publicznego 

 

 

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi 

przewozu osób (w tym dzieci) dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze 

z podziałem na 3 zadania. 

 

 Zamawiający zgodnie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907- tekst jednolity z późn. zm.) zwanej dalej ustawą pzp, 

modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) poprzez przedłużenie termin 

składania ofert do dnia 18 września 2013 r. do godz. 09:00, otwarcie ofert nastąpi o godz. 09.15. 

W związku z powyższym treść nw. zapisów SIWZ otrzymują nowe brzmienie: 

1. pkt 21.2) SIWZ: 

„…..wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy pzp musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego 

terminu składania ofert, tj. do 18 września 2013 roku do godz. 09.00….”. 

2. pkt 22 SIWZ: 

„….Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, 

adresem Zamawiającego i napisem: 

„Świadczenie usługi przewozu osób (w tym dzieci)  
dla  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na 3 zadania”  

z dopiskiem: 
„Nie otwierać przed godziną 9.15 dnia 18.09.2013 r. ” 

 

3.  pkt 23.1) SIWZ: 

„…..oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w 
Zielonej Górze – Centrum Rekreacyjno-Sportowe, ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra, pokój nr 
05 – sekretariat w terminie do dnia 18.09.2013 roku do godz. 9.00….” 

 

4.  pkt 25.1) SIWZ: 

„…..Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 18.09.2013 roku o godz. 9.15 w siedzibie 

Zamawiającego tzn. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze – Centrum Rekreacyjno-

Sportowe, ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra, pokój nr 12; 

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Powyższa modyfikacja stanowi integralną część SIWZ 

i należy ją uwzględnić w składanej ofercie. 

         
                       Dyrektor  

                    Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

                      Robert Jagiełowicz  

 

http://www.mosir.zgora.pl/
mailto:mosir@mosir.zgora.pl

