
Zmiana treści SIWZ – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Prezydent  Miasta  Lublin  informuje,  że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia
publicznego  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  opracowanie  kompletnej
wielobranżowej  dokumentacji  projektowo  –  kosztorysowej  oraz  rozbudowę  budynku  Szkoły
Podstawowej  nr  52  w Lublinie  przy  ul.  Władysława Jagiełły  11  wraz z  niezbędną infrastrukturą
towarzyszącą w formule „projektuj i buduj”.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2019 r.
poz.  1843 ze  zm.)  Prawo zamówień  publicznych  dokonał  zmiany  pkt  3,  4,  5,  6,  12,  13  i  15
Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  załącznika  nr  2  do  SIWZ  -  oświadczenia  o
niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, załącznika nr 3 do
SIWZ – formularza wyceny, załącznika nr 4 do SIWZ – formularza ofertowego oraz załącznika nr 6
do SIWZ – wzoru umowy.

W  załączeniu  aktualnie  obowiązująca  i  ujednolicona  Specyfikacja  Istotnych  Warunków
Zamówienia  oraz  aktualnie  obowiązujący  zał.  nr  2  do  SIWZ -  oświadczenie  o  niepodleganiu
wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,  aktualnie obowiązujący zał. nr 3
do SIWZ –  formularz wyceny, aktualnie obowiązujący zał.  nr 4 do SIWZ –  formularz ofertowy,
aktualnie obowiązujący zał. nr 6 do SIWZ – wzór umowy.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z
dnia 29 stycznia 2004 r.  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany pkt 11
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który otrzymuje następujące brzmienie:
11.1. Oferty należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r.  -  Prawo pocztowe na adres: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta
Lublin,  Plac  Litewski  1,  20-080  Lublin  albo  osobiście  lub  za  pośrednictwem  posłańca
pozostawiając w pojemniku zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Lublin,  Plac Litewski 1,  20-080
Lublin w godzinach pracy Urzędu Miasta Lublin tj. poniedziałek – piątek pomiędzy 7:30 a 15:30.
11.2.  W postępowaniu  wezmą udział  tylko  te  oferty,  które  wpłyną  do  Zamawiającego  do dnia
23.09.2020 r.  do godz.  11:00 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.
11.3.  Otwarcie ofert nastąpi w Ratuszu, Pl. Łokietka 1, sala nr 2 dnia  23.09.2020 r. o godzinie
12:00 z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
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