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            Krośnice, dnia 3 marca 2016 roku 

RGPOŚiI.271.5.3.2016                            
 
 

Wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu 
przetargowym 

 
 
 
 

dotyczy: zamówienia publicznego znak: RGPOŚiI.271.5.2016 z dnia 25 lutego 2016r. 
r., pn.: „Usługi Operatora polegające na wykonywaniu wąskotorowych 
przewozów turystycznych na Krośnickiej Kolei Wąskotorowej oraz zarządzaniu 
powierzoną infrastrukturą kolejową i wykonaniu rewizji wewnętrznej kotła 
parowozu PX48-1907” 
 
 

W związku z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz.2164)  
Zamawiający ustala:  
 

 nowy termin składania ofert: do dnia 7 marca 2016 roku do godz. 14:00; 

 nowy termin otwarcia ofert przetargowych: 7 marca 2016 roku o godz. 14:30; 
 
Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w następujący sposób: 
Pkt 15.14 rozdziału XV otrzymuję następujące brzmienie: 
„Ofertę należy złożyć w podwójnej, nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, 
w sposób gwarantujący zachowanie poufności treści oferty oraz zabezpieczającej jej 
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert 
1) Zewnętrzna koperta/opakowanie winno być zaadresowane do Zamawiającego na 

adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i oznaczone w sposób 
następujący: 
„Oferta na usługę Operatora polegająca na wykonywaniu wąskotorowych 
przewozów turystycznych na Krośnickiej Kolei Wąskotorowej oraz 
zarządzaniu powierzoną infrastrukturą kolejową i  wykonaniu rewizji 
wewnętrznej kotła parowozu PX48 1907.”      
Nie otwierać przed dniem  07.03.2016 roku, do godz. 14.30”. 

2) Wewnętrzna koperta/opakowanie zawierające ofertę, powinno posiadać nazwę 
oraz dokładny adres oferenta, aby można było odesłać ją bez otwierania, w 
przypadku złożenia jej po wyznaczonym terminie.” 
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Pkt 16.1 rozdziału XVI otrzymuje następujące brzmienie: 
„Oferty należy przesłać/składać do dnia 07.03.2016r. do godz. 14.00  na adres 
Zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, pokój nr 17 (sekretariat)” 
 
Pkt 16.7 rozdziału XVI otrzymuje następujące brzmienie: 
„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 07.03.2016r. o godz. 14.30, w siedzibie 
Zamawiającego, ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice (sala nr 7).” 
 
 
Niniejsze modyfikację stanowią integralną część postępowania przetargowego 
znak RGPOŚiI.271.5.2015 z dnia 25 lutego 2016 roku i są wiążące dla 
Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 
Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. 
 
 

 
Wójt Gminy Krośnice 

 
............................................................. 

    podpis Zamawiającego 


