
Treść zapytania wraz z odpowiedzią oraz zmiana
treści SIWZ.

I. Prezydent  Miasta Lublin  informuje,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie  przetargu nieograniczonego na bieżące utrzymanie,
kompleksową  konserwację  i  renowację  zieleni  w  pasach  drogowych  miasta  Lublin
obejmujących  wszelaką  zieleń  przyuliczną-  7  części  (VII  rejonów) wpłynęło  zapytanie
dotyczące następującej kwestii: 

1. Zwracam się z prośbą o udostępnienie wycen ofertowych na każdy rejon w wersji
edytowalnej (exel,libre office).

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający  informuje,  iż  zał  nr  5a-5g-  wyceny  ofertowe  na  każdy  rejon  zostały
zamieszczone  zarówno  w  formacie  pdf.  jak  i  edytowalnym  odt.,  który
obsługiwany(otwierany) jest również przez libre office. 

II. Ponadto Zamawiający informuje, iż w oparciu o art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29.01.2004r
Prawo  zamówień  publicznych  (tj.  Dz.  U.  z  2019  poz  1843  ze  zm)  dokonuje  zmiany
Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia poprzez modyfikację treści zał.  Nr 5d do
SIWZ- wyceny ofertowej w poz. 50 oraz 51 w kolumnie „Jednostka miary” .

W załączeniu aktualnie obowiązujący zał. Nr 5d do SIWZ- wycena ofertowa.

W  związku  z  powyższym  Zamawiający  w  oparciu  o  art.  38  ust  6  ustawy  z  dnia
29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz 1843 ze zm) dokonuje
zmiany treści pkt. 11 SIWZ, który otrzymuje następujące 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. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla postępowania dostępne są na
Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do
niniejszej specyfikacji.
11.3. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 04.12.2020 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 04.12.2020 r. o
godzinie 13:00 z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.
11.6. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej
na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za
pomocą klucza prywatnego.”

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
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