
ZP-P-I.271.106.2020                                                                    Lublin, dn. 04.01.2021r.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  wykonanie
kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowę obiektu
biurowego na potrzeby Urzędu Miasta Lublin wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
przy ul. Leszczyńskiego 20 w Lublinie. 

 Prezydent Miasta Lublin informuje, że w związku z wpłynięciem zapytań i koniecznością
przygotowania odpowiedzi oraz w związku ze zmianami zapisów SIWZ pkt. 11.2 i 11.6, Zamawiający
w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019
r. Poz. 1843 ze zmianami) zmienił pkt. 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który
otrzymuje brzmienie:

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 
miniPortalu. 

11.2 Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla 
wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

11.3 Oferty należy złożyć w terminie do dnia 22.01.2021 r. do godz. 11:00.

11.4 Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin jej przekazania na ePUAP.

11.5 Otwarcie ofert nastąpi w Ratuszu, Pl. Łokietka 1, sala nr 2 dnia 22.01.2021 r. o 
godzinie 13:00 z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. 

11.6 Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert 
dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje 
poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

W związku z powyższym  zmianie uległ wykaz załączników do SIWZ, który otrzymuje 
brzmienie

 W załączeniu:

1. Program funkcjonalno – użytkowy oraz wytyczne funkcjonalne
2. Wzór jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
3. Wzór wykazu osób
4. Wzór formularza ofertowego.
5.  Wzór  oświadczenia  o  części  zamówienia,  której  wykonanie,  wykonawca  zamierza  powierzyć
podwykonawcom  oraz o firmach podwykonawców.
6. Wzór wykazu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją
o doświadczeniu tych osób
7. Wzór formularza cenowego
8. Wzór umowy.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
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