
Zmiana treści SIWZ

I. Prezydent  Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie  przetargu nieograniczonego na likwidację  dzikich
wysypisk śmieci zlokalizowanych poza pasem drogowym w rejonie nr I/II na terenie
miasta  Lublin-2  części 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) Zamawiający zmienia treść pkt
5.5.2.1., pkt. 6.3.6.2. oraz pkt 11 SIWZ, które otrzymują następujące brzmienie:

a/ „5.5.2.1. dysponowanie sprzętem:
a) min. 1 ciągnik kołowy z przyczepą lub samochód 
samowyładowczy powyżej 5 Mg- na każdy rejon,

b) min. 1 kosiarka samobieżna lub ciągnikowa- na każdy rejon ,   

         c) min. 1 wykaszarka- na każdy rejon.” 

b/ „ 6.3.6.2. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami:

a) min. 1 ciągnik kołowy z przyczepą lub samochód 
samowyładowczy powyżej 5 Mg- na każdy rejon,

b) min. 1 kosiarka samobieżna lub ciągnikowa- na każdy rejon ,   

        c) min. 1 wykaszarka- na każdy rejon,”.”

c/ „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 03.11.2020 r. do godz. 11:00.

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

11.5.Otwarcie  ofert  nastąpi  w  Biurze  Zamówień  Publicznych  Urzędu  Miasta
Lublin,  Pl.  Litewski 1,  pokój  nr  302 dnia 03.11.2020  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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