
Gdańsk, 7.11.2019 r. 

 

Opis zmian do Zapytania ofertowego nr 1/2019/3.2.1_POIR/ZK z 2.11.2019 r. 

 

1. Zmianie uległ termin składania ofert: z 18.11.2019 r. na 22.11.2019 r. do godz. 12.00 
2. Zmiany w Zapytaniu ofertowym: 

 W części Zapytania ofertowego „Wymagania dotyczące przygotowania oferty oraz 
miejsce i termin jej złożenia” zmianie uległ pkt 5. Pierwotne brzmienie: „Ofertę należy 
przesłać na adres email fundusze-ue@botatechnik.pl lub dostarczyć w wersji 
papierowej, w zamkniętej kopercie na adres: Bota Technik Sp. z o.o. Sp. k., ul. Nowy 
Świat 38 c, 80-299 Gdańsk, w terminie do dnia  18.11.2019r., do godz. 1200.” Punkt 5 
po zmianie: „Ofertę należy dostarczyć w wersji papierowej, w zamkniętej kopercie na 
adres: Bota Technik Sp. z o.o. Sp. k., ul. Nowy Świat 38 c, 80-299 Gdańsk, w terminie 
do dnia  22.11.2019r., do godz. 1200.  

 W części Zapytania ofertowego „Postanowienia końcowe” dodano pkt 9 w brzmieniu: 
„Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 
Zapytania Ofertowego wysyłając zapytanie na email wskazany  w pkt 7. Zamawiający 
udzieli wyjaśnień udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż 4 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania 
ofertowego wpłynąć do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.” 

3. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Projekt budowlany – został rozszerzony o część 
rysunkową, która jest załącznikiem o numerze 1.1a do Zapytania ofertowego. 

4. Zmiany w Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego – Opis i wymogi do przedmiotu zamówienia 
 Doprecyzowano pkt 12 opisu dopisując: […], w tym należy zapewnić nieprzerwane 

funkcjonowanie dla istniejącego obiektu kanalizacji sanitarnej odprowadzonej do 
zbiornika na ścieki, który musi być przeniesiony w pierwszej kolejności. 

 Doprecyzowano pkt 12 opisu dopisując informację o ewentualnej naprawie 
istniejącego ogrodzenia terenu. 

5. Zmiany Zał. nr 3 Przedmiar robót do Opisu i wymogów do przedmiotu zamówienia, 
stanowiącego Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego 
1. Doprecyzowano poz. 1.2.4 dopisując: […] w tym kanalizacji sanitarnej, deszczowej, studni 

deszczowej 
2. Dodano poz. 3.3.2: Wykonanie prac związanych z funkcjonowanie suwnicy i montaż 

suwnicy 
3. Dodano poz. 5.2.3: Zabezpieczenie przez zniszczeniem istniejącego kabla 

teletechnicznego zlokalizowanego na terenie działki 
6. Zmiany Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego - Wzór umowy. Ze wzoru umowy §23 ust. 1 

usunięto pkt 7) „w przypadku nie przedstawienia Inwestorowi Zabezpieczenia Wykonania 
zgodnie z § 20 ust. 1 niniejszej Umowy”. W załączonym poprawionym wzorze umowy miejsce 
pkt 7) zajął punkt, który w pierwotnym wzorze umowy był punktem 8). 


