
Zmiana treści SIWZ

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nasadzenia roślinne
z roślin  sezonowych wraz z pielęgnacją oraz dostarczenie  skrzynek kwiatowych
działając  na  podstawie art.  38  ust.  4  ustawy  z  dnia  29.01.2004r.  Prawo  zamówień
publicznych  (tj.  Dz.U.  z  2019  r.  poz.  1843)  Zamawiający dokonuje  zmiany  treści
Specyfikacji Istotnych Warunków w następujący sposób:

1) pkt 7.2 SIWZ:
JEST:
7.2.  Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  należy  przekazywać  do
zamawiającego:
a) za pomocą telefaksu na nr 81 466 30 01
b) drogą elektroniczną na e-mail: zamowienia@lublin.eu
c) pisemnie na adres - Urząd Miasta Lublin, Biuro Zamówień Publicznych - 20-080 Lublin,
Pl. Litewski 1.

OTRZYMUJE BRZMIENIE:
7.2.  Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  należy  przekazywać  do
zamawiającego:
a) za pomocą telefaksu na nr 81 466 30 01
b) drogą elektroniczną na e-mail: zamowienia@lublin.eu
c)  pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012r. - Prawo pocztowe na adres: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta
Lublin,  Plac Litewski  1,  20-080 Lublin albo osobiście  lub za pośrednictwem posłańca,
pozostawiająć 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.

2) pkt 7.6.2:
JEST:
W zakresie procedury: p.  Paweł Patyra -  Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta
Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 8, telefon 81 466 30 16.

OTRZYMUJE BRZMIENIE:
W zakresie procedury: p.  Paweł Patyra -  Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta
Lublin, Plac Litewski 1, telefon 81 466 30 16.

3) pkt 8 SIWZ:
JEST:
8.1.  Składający  ofertę  winien  wnieść  wadium przed upływem terminu  składania  ofert,
w wysokości 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
8.2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
a) pieniądzu;
b)  poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.
U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
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8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego:
Bank  PEKAO S.A.  nr  konta  77  1240  1503  1111  0010  0125  3875,  tytułem „Wadium:
nasadzenia roślinne z roślin sezonowych”. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się
datę uznania rachunku Zamawiającego.
8.4.  W  przypadku  wniesienia  wadium  w  formie  gwarancji  lub  poręczenia  dokument
wadium należy  złożyć  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  lub  pozostawić  w  pojemniku
zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Lublin,  ul.  Wieniawska 14 przed upływem terminu
składania ofert.
8.5.  Wadium  wniesione  w  formie  gwarancji  ubezpieczeniowej  lub  bankowej  będzie
akceptowane  pod  warunkiem,  że  jest  zgodne  z  Prawem  zamówień  publicznych,
a w szczególności:
8.5.1. gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę
określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych;
8.5.2. okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8.6. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa
w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju  Przedsiębiorczości  będzie  akceptowane  pod  warunkiem,  że  jest  zgodne
z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności:
8.6.1. poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę
określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych;
8.6.2. poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy
niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

OTRZYMUJE BRZMIENIE:
Nie ma wymogu wnoszenia wadium przez wykonawców.

4) pkt 10.5 SIWZ:
JEST:
Ofertę  należy  złożyć  w  trwale  zamkniętej  kopercie  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 lub
pozostawić w pojemniku zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14.
Koperta powinna być: 

OTRZYMUJE BRZMIENIE:
Ofertę  należy  złożyć  w  trwale  zamkniętej  kopercie  za  pośrednictwem  operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - 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. Koperta powinna być: 

5) pkt 11 SIWZ:
JEST:
11.1. Oferty należy składać w trwale zamkniętej  kopercie 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 lub
pozostawić w pojemniku zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14.
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11.2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do
dnia 24.03.2020 r. do godz. 11:30 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.
11.3. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Pl.
Litewski 1, pokój 302 dnia 24.03.2020 r. o godzinie 12:00.

OTRZYMUJE BRZMIENIE:
11.1  Oferty  należy  składać  za  pośrednictwem  operatora  pocztowego
w rozumieniu  ustawy  z  dnia  23  listopada  2012r.  -  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 27.03.2020 r. do godz. 12:30 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.
11.3  Otwarcie  ofert  nastąpi  poprzez  transmisję  online  pod  adresem:
https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/transmisja-z-otwarcia-ofert/
dnia 27.03.2020 r. o godzinie 14:00. 

6) pkt 14 SIWZ:
JEST:
14.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest:
14.1.1. Przed podpisaniem umowy:
14.1.1.1. Przedłożyć dowód osobisty - w przypadku, gdy wykonawcą jest osoba fizyczna.
14.1.2.  Podpisać  umowę  w  miejscu  wskazanym  przez  Zamawiającego,  zgodną  ze
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą, w
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
14.2. Osoby podpisujące umowę powinny posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich
umocowanie  do  podpisania  umowy,  o  ile  umocowanie  to  nie  będzie  wynikać
z dokumentów załączonych do oferty.

OTRZYMUJE BRZMIENIE:
14.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest:
14.1.1. Podpisać umowę zgodną ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z
załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

ZP-P-I.271.19.2020 Zmiana treści SIWZ Strona 3 z 3

Nr dokumentu Mdok: 39921/03/2020

https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/transmisja-z-otwarcia-ofert/

