
  

Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu sportowego, sprzętu rehabilitacyjnego oraz 

wyposaŜenia boisk sportowych, z przeznaczeniem na potrzeby projektu „PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ 
SPORT – ZESPÓŁ PRZYSZKOLNYCH OTWARTYCH BOISK WIELOF UNKCYJNYCH W POWIECIE 

POZNAŃSKIM”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG), z podziałem na III części. 

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasze pismo:  
ZP.3432-79-02/10 
l.dz.: ZP.KW-0393/10 

Data: 
15.11.2010 r. 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) informuję, iŜ do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

ZAPYTANIE:  

Czy Zamawiający mógłby przedłuŜyć okres realizacji zamówienia do 21 dni? Czas, który jest potrzebny 
do skompletowania produktów wymaganych przez Zamawiającego przekracza 10 dni. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie przewiduje moŜliwości przedłuŜenia terminu realizacji zamówienia. 
 

Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 4 cytowanej ustawy Zamawiający ujednolica zapisy SIWZ w niŜej 
wskazanym zakresie: 
1. Dotychczasowy zapis Rozdziału X ust. 2 SIWZ: 

„Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.11.2010 r. o godz. 11:15, w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym 
w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, sala 315 piętro III.”; 

zastępuje się zapisem: 
„Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.11.2010 r. o godz. 13:15, w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym 
w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, sala 103A piętro I.”. 

2. Dotychczasowy zapis ust. 4 Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla Część nr I:  
„Piłki do gry w piłkę noŜną – rozmiar: 5 (85 szt.) oraz 4 (85 szt.)”; 
zastępuje się zapisem 
„Piłki do gry w piłkę noŜną – rozmiar: 5 (90 szt.) oraz 4 (90 szt.)”. 

 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
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