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Zapytania oraz śnieni;i dol czace 2ipisówspeeyt5kaąiistotnchwarunkówzamóy eoni.

Na podsta ie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.201 7 poz. 1570), XV loku
postcllowan a O udz elenie zm ów jena publicznego na UsIu ę transportową zewnętrzu ti:i teren je
c;tlef) kraju. Zamiiwiahtcy przekazuie tresu zapytania doh czacego zapisów specyflkiie1i istotnych
wijrunkow /itmU el)j;t wraz / wyjasnienlem.

\\ pizedmiotowyin potcpow;iitiu wpłytwly nastcpupxce zapytnta:

Pytanie 1.

Jaka ilość transportów jest przewidziana w weekendy dni wolne od pracy

Od pcn iedż:

W diii wolne od pracy nie wozimy żadnych towarów. zdarza sic bardzo sporadyczn je dwa kmh trzy a/v

do roku dostawa do stnitegiczmiego odbiorcy w sohote rano. iest to „wiazane z iw icksnnyn
zamimowieniem. Tak transport uzgadniamy dwa trzy dn wcześniej.

Pytanie 2.
21m na czas podsnwienni stmmhmchodu to bardzo krótki czas — czy jest mozi iwość jewi w”d łużenia.
ewentualnie ak to w jmd;t w rzec/X n stosuj civ samochody XV wiekszości sa ytlasz:Lne z
wyj,rzedzemuemn —jeJi tak to jakim?

flO%% iedż

Jest inożi iwość wydłużenia czasu podstawienia samochodu „powiadamiarny rano do godziny I 0—tej że
jedziemy popołudniu. Zwykle powiadamiam z dnia nadzień o transporcie

Pyl zmnie 3.

W jakie tray” wyjeżdżzmjzm samochody?

Odpowiect:

Kierunki tras— iajwiccj jczdzony BYD( iOśZCZ, KRAKÓW,

(ELI STYNÓWKWARSZAWY, KONSTANTYNÓW, ZGIERZ. IORUł4 orazjazda po nmieście
ŁOWI

Pytamiie 1.
ipnsob pakowania towaru? Palety, luzem

Odpowiedź:

W wiekszości towar wozimy na paletach około 500kg-jedna „ wozimy również bele wtókniny
zapakowane XV toliy. Długości szerokości bel różne.

Pow%).%ze wyjaśnienie stanowi inteiralną część SIWi.
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Ziniiwiaj;icy ii]IOriUtlje, ze termin skl;idania ulen ulega Zmianie.

Zaiiiawiajacy imienia Iryć specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez modyfikacjc.

led:

X. Opis sposobu przytI(owywilni;% ofert.
Oferte należy zlozyć w zainkiiiclej kopercie, w siedzibie Zamawiajacego i oznakować w n;tslcpujacy
spOsóI)

Instytut W lókienitictwa. ni. I tiyezińska 511 5. 92— 101 Łódź
oraz ą”p;ttrzon:L 1L4)ISCI1L

.„Usłnga transportowa zewnętrzna na terenie całego kraj u”

zdopiskiem: „nie otwierać przed dniem 25.05.2018 r. do godz. 11.0W”

i opairzyu nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

Otrzy mule hrzniieuie:

()ti1e IWICZy zło.”yć w zinikniei.j kopercie. w siedzibie 7.knnawiiuaceuo i oznakonac w Jl;tNlcpuiac
„pO5oIE

ist\ tul Wlókkiinictwa, ni. I rzezińska 5 5, )2— 03 Lud,
uraz opal rzonit napiseili:

„Usiuga transportowa zewnętrzna na terenie calego kraju”

z dopiskiem: ..nic otwierać przed dniem 29.05.2018 r. do godz. 1L00”

opaIrz ć nazwa i dokładnym adresem Wykonawcy.

.le%t:

XI. M jej sce i (cmi in składaii in i otw:i reja ofert.
1. ()ferlc nale?y złożyć w siedzibie Zamawiąjacego: w Instytucie Włókiennictwa ni. i4rzezińska 5115,

92-103 Łódź, sekretariat I piętro. ur leoninie do dnia 25.05.2018 r. godz. 10:00.
2. I )ecydujace znaczenie diii ncelly zachowania terminu składania okn ma dala i godzina n ni, iten

(10 Zaiiiawiajaceeo. 1 nic dati .iei wysłinii przesyiką pocztową czy kurierska.
3. ( )terla zIożomia po lenn nie wskazanym ur rozdz .X I. I nhllielszej Si WZ zostanie iw lOcohia z!0(tiiiu z

zasadami okresłonyni I wart. 64 ust. 2 ustaw iyP
4. Otwarcie okn nastapi ur siedzibie Zamawiającego ii dniu 25.05.2018 r. o godzinie 11.00.
S. (kwarcie oleri jest jawne

6 Podcias otwarcia okn Zamniiwiaiacy odczyta informacje. o których mon a n art. 86 list. 4 tisiawy
I VI”.

7. Niezwłocznie po i”inarciu ofen zamawiaiacy iamhhiesc! na %tron:c
Wip: WV.Wi\\ t””P. z:ieu)wcn:iptIbiicziic — ;ntormacje dotyczace:

a) kwoty, jaka zamnierza prz.e/naczyc na stinansowanie zamówienia:
b) Unu oraz adresów wykonawców, którzy zlożyI i oferty W term nie;

c) ceny, lenn mu wykonmiiia żamiiówiciiia, okresu gwarancji i waruiikow płatnoc i zawartych \4 oknach.
Otriymne brzmienie;

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
I. ( )tćrte nalezy zIo2yc w siedzibie Zaman lajacego: w Instytucie Włókiennictwa ni. Br,ezińska

5/15, 92-103 Łódź, sekretariat I piętro, w terminie do dnia 29.05.2018 r. godz. 10:00.
2. Decydiijace znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma dala i godzina wpływu

oferty tli> Zaitiawiającego, anie data jej w\słania przesyłką pocztową czy kurierską.
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3. ( )Lrt;t 1lOJOIt;l pI) (cmi II W \ySka/aIlym W O,tli Xl. I iiiii jsi.cj I „\ Z zo.(anje nyr eona l7(ldnit z
iisjidoui ukreIonyou war!. $1 osi. 2 ushiwy I/.I”

3. ( flwaruic ulen wtstapi W siedzibie Zamaw 17 jaccĘo w dniu 29.05.2018 r. o gmlzinie 11.15.
5, ( )iwjtrcic okrt jest jawne.
O. Podczas olu archi okn /.aInaw ajacy odezyta IiIoIiIIacjC, o których mowa w art. 86 osI. 4 ustawy

PZJ).
7. Niczwloczriie po o(wiitu orcrt zamawiający z7Łiuieci

liii! U U .IVhILIz I „7!Illau;c111j11(llhlitzIlc nitirriacje tliiIyciice
i) kwtiy.jaki ziiilerza pIŹc/IIiicłyc na Nal libowanic z71!m”wiellla:

h) limin oraz admeou wykoniwcóu. ktorzy zlozyli ohrIy w terminie:
c) ceny temnijno wyktin;iiiiji Ldlllówienia, okresu gwarancji i warLinkow platnosci taw;iilych W

I C tj cli.
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Łódź:

OGŁOZŁNIŁ O ZMIANIŁ OGLOSZFNIA

OGLOSZENII: I)OTYCZY:

O!oszenia O ZflI11OWICfl1U

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 554346-N-2018

Data: 1105/2018

SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄCY

Instytut Włókiennictwa, Krajowy numer identyfikacyjny 000050239, ul. Hr7ezińska 5/15, 92—103

Łódź. woj. Łódzkie, państwo Polska, wl. ±4N426163 103, e—mail mpiotrowskuaiw.lodz.p1, fhks

44267Q263X.

Adres strony internetowej (urO: www.iwlodz.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OCŁOSZENIU

II.!) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, W którym znajduje się zluicniany tekst:

Numer sekcji: IV

Puukt 6.2

W ogloszeniu jest: Data: 201N-05-25 godzina: 10:00.

W ogłoszeniu powinno być: Dala: 201 X—05—34, iod;ina: 10:00,
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