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ZMIANA TREŚCI SIWZ 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA 
 

Zamawiający informuje, że niniejszym dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (SIWZ) w poniższym zakresie: 
 

Rozdział XI SIWZ pkt 1,2 i 3 otrzymują następujące brzmienie:  

Oferty należy składać do dnia: 07 lutego 2011 r. do godz. 9:50  

w siedzibie Zamawiającego:  

Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. 

ul Zakręt do Oksywia 1 

81-244 Gdynia - wyłącznie w pok. nr 102 (sekretariat) 

Oferta winna być złożona w kopercie oznaczonej następująco:  

Nazwa i pieczęć oferenta. 

„Przetarg nieograniczony na dostawę używanych autobusów dla PKT Sp. z o.o. w Gdyni”. 

„Nie otwierać przed 07 luty 2011 ., godz. 10.00”. 

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07 lutego 2011 r., o godz. 10:00.  

w siedzibie Zamawiającego – adres jak w rozdziale I. 
pok. nr 200 (sala konferencyjna) 

 
Z uwagi na fakt, że ww. zmiany treści SIWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu Zamawiający w celu zachowania zgodności treści ogłoszenia z treścią SIWZ, 
dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w poniższym zakresie: 
 

Rozdział VIII Ogłoszenia o zamówieniu pkt 1,2 i 3 otrzymują następujące brzmienie: 

Oferty należy składać do dnia: 07 lutego 2011 r. do godz. 9:50  

w siedzibie Zamawiającego:  

Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. 

ul Zakręt do Oksywia 1 

81-244 Gdynia - wyłącznie w pok. nr 102 (sekretariat) 

Oferta winna być złożona w kopercie oznaczonej następująco:  

Nazwa i pieczęć oferenta. 

„Przetarg nieograniczony na dostawę używanych autobusów dla PKT Sp. z o.o. w Gdyni”. 

„Nie otwierać przed 07 luty 2011 ., godz. 10.00”. 

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07 lutego 2011 r., o godz. 10:00.  

w siedzibie Zamawiającego – adres jak w rozdziale I. 

pok. nr 200 (sala konferencyjna) 

 

Podstawa prawna: art. 9 ust. 5, art. 24 ust. 4 Regulaminu Zamówień Sektorowych poniżej 

wartości określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) udzielanych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni. 

 
 


