Informacja 2 o zmianie zapisów w
Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia

Nazwa zamówienia: ””Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na linii kolejowej
nr 16 na odcinku Ozorków - Łęczyca od km 35,884 do km 47,397 linii
kolejowej nr 16 w ramach projektu pn.: „Prace na liniach kolejowych
nr 15, 16 na odcinku Łódź Kaliska – Zgierz – Kutno"”

Zakład Robót Komunikacyjnych DOM w Poznaniu Sp. z o.o. zwana dalej
Zamawiającym informuje o zmianach w zapisach SIWZ dla zadania pn. jw.

Zamawiający zmienia zapis warunków zamówienia określonych w SIWZ w pkt 16
Miejsce, termin i sposób składania ofert..
Punkt 16.1 w poprzednim brzmieniu:
Termin składania oferty do 31.07.2019r. do godz. 10:00
Ofertę można złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego Zakładzie
Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Spółka z o.o. 60-715 Poznań ul. Kolejowa 4

Robót

w sekretariacie. Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie na której widnieje nazwa
zadania, nazwę firmy z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem 31.07.2019r. do godz. 10:15”
po zmianach:
Zamawiający zmienia termin składania ofert.
Punkt 16.1 po zmianach:
Termin składania oferty do 05.08.2019r. do godz. 10:00
Ofertę można złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego Zakładzie Robót
Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Spółka z o.o. 60-715 Poznań ul. Kolejowa 4
w sekretariacie. Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie na której widnieje
nazwa zadania, nazwę firmy z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem 05.08.2019r. do
godz. 10:15”

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000027669,
NIP: 779-21-57-760, Regon 634195317
Kapitał zakładowy spółki: 16.086.500 PLN

oraz w pkt. 17 Termin otwarcia ofert oraz zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Punkt 17.1 w poprzednim brzmieniu:
Termin otwarcia ofert Zamawiający przewidział na dzień 31.07.2019r. godz. 10:15. Otwarcie
ofert nie jest jawne.
Punkt 17.1 po zmianach:
Termin otwarcia ofert Zamawiający przewidział na dzień 05.08.2019r. godz. 10:15. Otwarcie
ofert nie jest jawne.
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