PLW S.A. sprawa 64/N/2019

Wrocław dn. 07.10.2019 r.
ZMIANA OGŁOSZENIA O PRZETARGU OGRANICZONYM
(NR ZMIENIANEGO OGŁOSZENIA: 1143)
nr nn. ogłoszenia:1190
Organizator/Zamawiający:
Port Lotniczy Wrocław S.A.
(dalej „Organizator” lub Zamawiający”)
ul. Graniczna 190,
54-530 Wrocław
fax: 071 35 73 973
www.airport.wroclaw.pl
Godziny pracy sekretariatu:
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych i świątecznych.
Tryb:
Przetarg ograniczony, dwuetapowy na zasadach określonych w niniejszym Ogłoszeniu
oraz w Warunkach Udzielenia Zamówienia.
Nr nadany sprawie: 64/N/2019
Nazwa zadania:
„Budowa bazy paliw na Lotnisku Wrocław-Strachowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
Na podstawie części VII pkt. 11 ppkt. 1) Ogłoszenia o przetargu ograniczonym (nr 1143;
dalej: „Ogłoszenie”) informujemy, że w części V pkt. 8 Ogłoszenia, na końcu dodaje się ppkt. 12),
13) i 14) w brzmieniu:
„12) UWAGA: Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożone po terminie
wyznaczonym w ppkt. 1) powyżej nie biorą udziału w przetargu, zostają odrzucone jako złożone
po terminie. Wnioski złożone po terminie zostaną zwrócone nadawcy/wnioskującemu wraz z
informacją o złożeniu wniosku po terminie.
13) UWAGA: Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożone w innym miejscu niż
wyznaczone w ppkt. 1) powyżej nie biorą udziału w przetargu, zostają odrzucone jako złożone w
miejscu niezgodnym z wymogami przetargu, choćby zostały złożone w tym miejscu przed upływem
terminu wskazanego Ogłoszeniem (patrz też ppkt. 3) powyżej), chyba że, wniosek zostanie
przekazany do sekretariatu Organizatora z miejsca jego złożenia przed upływem terminu
wyznaczonego na składanie wniosków i zostanie zarejestrowany w sekretariacie Spółki
(Organizatora) przed upływem tego terminu, wówczas weźmie udział w przetargu i nie zostanie
odrzucony.
Wnioski złożone w innym miejscu niż wyznaczone w ppkt. 1), wobec których nie zaszły
okoliczności opisane w zdaniu poprzednim, jeśli zostaną przekazane Organizatorowi z miejsca
złożenia wniosku, będą zwrócone nadawcy/wnioskującemu wraz z informacją o odrzuceniu
wniosku.
14) Wnioski i dokumenty złożone w terminie pozostają u Organizatora jako część dokumentacji
postępowania”.
- pozostałe bez zmian.
ORGANIZATOR

