
Szczecin, dnia 12.06.2018 r.

ZZ-2380-73/18

informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  art.  39  i  nast.

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),

zwanej dalej „uPzp” na świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych stałych niesegregowanych

z jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego

  Na  podstawie  art.  38  ust.  4  uPzp  Zamawiający  modyfikuje  treść  specyfikacji  istotnych  warunków

zamówienia:

- w rozdziale VII ust. 3:

jest:

„3.Wszelkie oświadczenia i dokumenty inne niż określone w rozdziale VI.B ust. 4 siwz, wnioski, zawiadomienia

oraz  informacje  należy  formułować  na  piśmie  i  zgodnie  z  wyborem  Zamawiającego  przekazywać  faksem

na  numer  (91)  82-11-477  lub  przesłać  elektronicznie  podpisane  i  zeskanowane  na  e-mail:

zzp@sc.szczecin.policja.gov.pl.  Pytania  do  siwz  należy  przekazywać  faksem  na  numer  (91)  82-11-477

lub  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  również  w  wersji  edytowalnej  na  e-mail:

zzp@sc.szczecin.policja.gov.pl”

zmienia się na:

„3.Wszelkie oświadczenia i dokumenty inne niż określone w rozdziale VI.B ust. 4 siwz, wnioski, zawiadomienia

oraz  informacje  należy  formułować  na  piśmie  i  zgodnie  z  wyborem  Zamawiającego  przekazywać  faksem

na numer (91) 82-11-477 lub przesłać elektronicznie podpisane i zeskanowane na e-mail: zzp@sc.policja.gov.pl.

Pytania  do  siwz  należy  przekazywać  faksem  na  numer  (91)  82-11-477  lub  za  pośrednictwem  poczty

elektronicznej również w wersji edytowalnej na e-mail: zzp@sc.policja.gov.pl”

- w rozdziale I:

jest:

„KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W SZCZECINIE

ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin

NIP 851-030-96-92, REGON 810903040

strona internetowa: www.szczecin.kwp.gov.pl

Adres do korespondencji:

ZESPÓŁ DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KWP W SZCZECINIE

pl. św. św. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin

tel. 91 82 11 490, faks 91 82 11 477

e-mail: zzp@ sc .szczecin.policja.gov.pl

godziny urzędowania: 7:30 – 15:30”

zmienia się na:

„KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W SZCZECINIE

ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin



NIP 851-030-96-92, REGON 810903040

strona internetowa: www.szczecin.kwp.gov.pl

Adres do korespondencji:

ZESPÓŁ DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KWP W SZCZECINIE

pl. św. św. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin

tel. 91 82 11 490, faks 91 82 11 477

e-mail: zzp@sc.policja.gov.pl

godziny urzędowania: 7:30 – 15:30”.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.


