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Egzemplarz nr 1  

Malbork, 14 września 2020 r.   

              

          

  Wszyscy uczestnicy postępowania 

(strona internetowa Zamawiającego) 

  

Nr sprawy: 22. BLT.SZP.2612.102.2020  

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego   
Nazwa zadania: „Wykonanie awaryjnej wymiany zaworów odcinających płomień na zbiornikach 

paliwowych w MPS na terenie lotniska w Królewie Malborskim w 22. BLT Malbork.”  

 

  

ZMIANA TREŚCI SIWZ  

 
Szanowni Państwo,  

1. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień 

publicznych” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zw. dalej Ustawą, Zamawiający dokonuje zmiany treści 

SIWZ w wybranych miejscach przez nadanie im brzmienia: 

a) Zamawiający zmienia i wprowadza: zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ – „Formularz 

ofertowy” – poprzez zmianę ilości do wyceny w wybranych pozycjach.  

      

2. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień 

publicznych” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zw. dalej Ustawą, Zamawiający zmienia treść SIWZ               

w wybranych miejscach w następujący sposób: 

 

ROZDZIAŁ 10 Opis sposobu przygotowania oferty 

Oferta powinna zostać dostarczona w zaklejonej kopercie gwarantującej jej nienaruszalność do 

terminu otwarcia ofert. Ponadto powinna posiadać następujące oznaczenie:  
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ROZDZIAŁ 11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

Termin składania ofert upływa dnia 21.09.2020 r. o godz. 10.00.  

Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.09.2020 o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się 

w  budynku nr 12, sala odpraw.  

 

Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert jak i pozostałe zapisy SIWZ 

pozostają bez zmian. Zamawiający informuje, że wszelkie zmiany stają się integralną częścią 

Specyfikacji i będą wiążące przy składaniu ofert. 

      

 

Z poważaniem,  

 

                                                                           DOWÓDCA  

                                            22. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO  

                                            /-/ płk pil. mgr inż. Mirosław ZIMA                    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonano w 1 egz.:   

Egz. Nr 1 – ad acta  

Wykonała: E. Jasińska(tel. 261 536 707)    

Dostęp do dokumentu: Sekcja Zamówień Publicznych  

Nazwa Wykonawcy  22 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO 

Adres       Kancelaria Jawna 

ul. 17 Marca 20 

82 – 200 Malbork 

Oferta na przetarg nieograniczony pn.: 

„Wykonanie awaryjnej wymiany zaworów odcinających płomień na zbiornikach 

paliwowych w MPS na terenie lotniska w Królewie Malborskim w 22. BLT 

Malbork.” 

 

   Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.102.2020 – Emilia Jasińska                             

„Nie otwierać przed dniem 21.09.2020 godz. 10.30” 

 


