
 

    Kłobuck, dnia 14 grudnia 2012 r. 

Nr sprawy: IR.272.1.33.2012.III 

 

 

INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Obsługa pocztowa Starostwa Powiatowego  

w Kłobucku w roku 2013”.  

 
 
 

Zamawiający – Powiat Kłobucki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego 
działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dokonuje modyfikacji 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie zmiany terminu składania 
ofert.  

 
Zmiana terminu składania ofert wynika z konieczności wprowadzenia dodatkowego 

czasu na udzielenie odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do przedmiotowego 
postępowania przetargowego.  
 

W związku z powyŜszym zmianie ulega termin składania ofert na  
27 grudnia 2012 r. oraz następujące zapisy siwz. 

 
Dział XII ust. 1 i 2 siwz otrzymuje brzmienie: 
 
1. Oferty muszą być złoŜone w siedzibie Zamawiającego w Kłobucku przy ul. Rynek im. Jana 

Pawła II 13 - kancelaria pok. nr 25, w terminie do dnia 27.12.2012 roku, do godziny 
10:00. Godziny pracy Kancelarii: we wtorki od godz. 8:00 do godz. 16:00,  
w pozostałe dni tygodnia (oprócz sobót i niedziel) od godz. 7:30 do godz.15:30. 

2. Ofertę naleŜy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemoŜliwiającym odczytanie 
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą 
(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Starostwo Powiatowe  
w Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck oraz opisane: 

 
 nazwa (firma) Wykonawcy, adres Wykonawcy 
 

Starostwo Powiatowe w Kłobucku 
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 

     42-100 Kłobuck 

Obsługa pocztowa Starostwa Powiatowego  
w Kłobucku w roku 2013 

 
Oferta przetargowa, nie otwierać przed dniem 27.12.2012 r., godz. 11:00. 

 
 
 
 
 
 



 

Dział XIII ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Ks. Skorupki 46  
w Kłobucku, w pokoju nr 214, w dniu 27.12.2012 r. o godzinie 11:00. 

 
 

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ. 
 
 
 
 
   Zatwierdził: 
 
   Starosta Kłobucki 
   Roman Minkina 


