
Treść zapytania wraz z odpowiedzią 

Prezydent  Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i  montaż
regałów  archiwalnych  stacjonarnych  i  przejezdnych  na  potrzeby  Urzędu  Miasta
Lublin do lokalizacji Lublin ul. Spokojna 2 wpłynęło zapytanie dotyczące następujących
kwestii: 

1)  Czy jest  możliwość aby w pomieszczeniu USC 06 skrajny regał  był  zabezpieczony
drzwiami przesuwnymi z zamkiem?

Odpowiedź: 

Zamawiający  wyraża  zgodę  aby w  pomieszczeniu  USC  06  skrajny  regał  był
zabezpieczony drzwiami przesuwnymi z zamkiem. 

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z
dnia 29.01.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)  zmiany
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez modyfikację załącznika nr 1
do SIWZ i nr 1 do wzoru umowy – opis przedmiotu zamówienia w zakresie w pkt I, ppkt. 5,
który otrzymuje brzmienie: 

5.  "Regał  skrajny  zabezpieczony  przez  rolety  zewnętrzne  oraz  zamek  w  pokrętle  lub
zabezpieczony drzwiami przesuwnymi z zamkiem."

W związku z powyższym w oparciu art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019 r.  poz.  1843)  Zamawiający  dokonał
zmiany pkt 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który otrzymuje następujące
brzmienie: 

„11.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
11.1. Oferty należy składać w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta - Lublin, Plac
Litewski 1, pokój nr 7.
11.2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do
dnia 05.02.2020 r. do godz. 10:30 na adres wskazany w pkt 11.1. Decydujące znaczenie
dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres
wskazany w pkt 11.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
11.3. Otwarcie ofert  nastąpi  w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin,Pl.
Litewski 1, pokój 302 dnia 05.02.2020 r o godzinie 11:00.

W załączeniu aktualnie obowiązujący załącznik nr 1 do SIWZ i nr 1 do wzoru umowy –
Opis przedmiotu zamówienia

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
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