Egz. Nr ...
Malbork, dnia 25.03.2019r.
Wszyscy uczestnicy postępowania
(strona internetowa Zamawiającego)

22.BLT.SZP.2612.31.2019
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Nazwa zadania: „Zakup części zamiennych oraz materiałów do wykonywania obsług
samolotów MIG-29 i śmigłowców MI-2, MI-24.
WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
Na podstawie Rozdziału 20 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w odpowiedzi
na skierowane do Zamawiającego zapytanie w sprawie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, informuje:
Treść zapytania z dnia 22.03.2019 r.
Prosimy o wydłużenia terminu składania ofert do 15.04.2019r. Prośbę swą motywujemy tym,
że asortyment wykazywany w zapotrzebowaniu jest na tyle różnorodny i złożony
że zaproponowany czas jest zbyt krótki na pozyskanie i opracowanie oferty.
Treść zapytania z dnia 25.03.2019 r.
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert przetargowych do 17 kwietnia
2019r. Postawą naszego wniosku jest fakt, iż „wschodni” dostawcy wymagają więcej czasu
na przegotowanie ofert sprzedaży.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający po przeanalizowaniu warunków dostawy, przychyla się prośby Wykonawców
i zmienia termin składania ofert w zakresie wszystkich części na 08.04.2019r. godz.10:00.
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W związku z faktem, że wyjaśnienia treści SIWZ prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający postanowił zmienić wyznaczone terminy składania i otwarcia ofert.
ROZDZIAŁ 11

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy dostarczyć na adres:
22. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
Kancelaria Jawna
ul. 17 Marca 20
82 – 200 Malbork

Dotyczy 175 części
2. Termin składania ofert upływa dnia 08.04.2019 r. o godz. 10.00.
3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.04.2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej
się w budynku nr 12, sala odpraw.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.
Zamawiający informuje, że wszelkie modyfikacje stają się integralną częścią specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

ZASTĘPCA DOWÓDCY
22. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
/-/ ppłk. dypl. Jerzy GOLENIOWSKI

Wykonano w 1 egz.: (T-2612)
Egz. Nr 1 – ad acta
Wykonała: A. Ziółek (tel. 261 536 747)
Dostęp do dokumentu: Sekcja Zamówień Publicznych
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