Bielsko-Biała, dnia 2016.09.13

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne udzielane zgodnie z zasadą
konkurencyjności na: „Zakup i dostawa bram segmentowych do budowy pn. Utworzenie
Centrum Badawczo – Rozwojowego w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla pojazdów
specjalnych i ratowniczych”, ogłoszonego na stronie www.wiss.com.pl
W związku z licznym zapytaniami Zamawiający przedłuża termin składania ofert do
16.09.2016 r. godz. 10:30.
Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ poprzez zmianę zapisów SIWZ:
1. W pkt. 14 ppkt 14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
a. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Bielsku-Białej przy ul.
Leszczyńskiej 22 w recepcji, w terminie do dnia 16 września 2016 roku, do
godziny 10.30.
f. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Leszczyńskiej 22 w
Bielsku-Białej, w pokoju konferencyjnym, w dniu 16 września 2016 roku, o
godzinie 11.00.
2. W pkt. 4 Z Termin wykonania
Wymagany terminem realizacji jest okres : od dnia zawarcia umowy do 30 dni.
Na : Termin wykonania
Wymagany terminem realizacji jest okres : od dnia zawarcia umowy do 45 dni.
3. Jednocześnie w załączniku nr 1 pkt. 3 zmienia się z:
Deklarujemy wykonania zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy do 30
dni
Na: Deklarujemy wykonania zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy do
45 dni.
4. W załączniku nr 5 zmienia się w § 1 pkt. 4 z:
Montaż bram wykonany zostanie
przez Zamawiającego. Wykonawca sprawował będzie nadzór nad montażem bram
stanowiących przedmiot umowy. W przypadku braku zgłoszenia zastrzeżeń co do
sposobu montażu bram przez Zamawiającego, Wykonawca nie jest uprawniony do
odrzucenia reklamacji Zamawiającego w okresie gwarancji i rękojmi z powołaniem się
na okoliczność, iż wada powstała na skutek niewłaściwego montażu. Zastrzeżenia
Wykonawca powinien zgłosić w formie pisemnej wraz z ich szczegółowym
uzasadnieniem (w tym z opisem działań Zamawiającego, które Wykonawca uznaje za
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niewłaściwe), w terminie do dnia następującego po dniu, w którym rozpoczęto
montaż.
Na: Montaż bram wykonany zostanie przez Wykonawcę. Zamawiający sprawował
będzie nadzór nad montażem bram stanowiących przedmiot umowy.
5. W pkt. 3 Opis przedmiotu zamówienia dodaję się: ppkt. 3. Wykonawca wybrany do
realizacji zamówienia zobowiązany jest zamontować dostarczone bramy
segmentowe.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Otrzymują:
1. wszyscy postępowania za pośrednictwem strony internetowej www.wiss.com.pl
2. a/a
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