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PREZYDENT  MIASTA  OTWOCKA 
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WZP.271.03.2018       Otwock, dnia 29.01.2018 r. 
 
 

 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 
Pielęgnacja,  wycinka  i  sadzenie  drzew  oraz  wycinka   krzewów 

na  terenie  miasta  Otwocka  w  2018 roku. 
 

 
Szanowni Państwo, 

na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w następujący sposób (dotyczy formularza oferty) : 

W formularzu oferty dodaje się wiersz 18 o nazwie „inne prace w zakresie dotyczącym 
drzew i krzewów bez użycia podnośnika koszowego, zlecone przez Zamawiającego” oraz 
wiersz 19 o nazwie „cena całkowita brutto”. 
Jednocześnie Zamawiający załącza jako załącznik nr 1 do niniejszego pisma 
zmodyfikowany formularz oferty. 

  
Ponadto, Zamawiający zmienia punkt XI. 1 i 4 SIWZ: 

 

Jest : 

 

XI.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku, kod 05-
400, –budynek B, pok. nr 1, do dnia 30.01.2018 r., do godziny 1000 i zaadresować zgodnie 
z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.  

4.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – budynek C, I piętro, pok. 5a, w dniu 
30.01.2018 r., o godzinie 1030. 

 

            Modyfikuje si ę na : 

 

XI.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku, kod 05-
400, –budynek B, pok. nr 1, do dnia 31.01.2018 r., do godziny 1000 i zaadresować zgodnie 
z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.         

4.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – budynek C, I piętro, pok. 5a, w dniu  
31.01.2018 r., o godzinie 1030. 
 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy p.z.p., Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokonaną modyfikacją wszystkim Wykonawcom, 

którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza te informacje na stronie internetowej, na której udostępniona jest 

SIWZ. 


