
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

ZA.271.62.2020 Gliwice,  24-11-2020 r.

nr kor.

Dotyczy: Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia dla obszaru
w rejonie ul. Warzywnej, Siennej, Rolników, węzła autostrady A4
i autostrady A1, ul. Pszczyńskiej

Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia

     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publ icznych ( t . j .  Dz.  U.  z  2019 r .  poz.  1843 z późn.  zm.) ,  w imieniu
zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia
została zmodyfikowana w następujący sposób:

rozdział 16 SIWZ - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

jest:

1) oferty należy złożyć do dnia 02-12-2020 r. do godz. 09:00,
2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02-12-2020 r. o godz. 12:00 w sali 254 (2
piętro) w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,
3) otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert
dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie
ofert za pomocą klucza prywatnego.

powinno być:

1) oferty należy złożyć do dnia 07-12-2020 r. do godz. 09:00,
2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07-12-2020 r. o godz. 12:00 w sali 254 (2
piętro) w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,
3) otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert
dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie
ofert za pomocą klucza prywatnego.

rozdział 23 SIWZ - Warunki dokonania zmiany zawartej umowy:

w ust. 2 pkt 1) lit. a) dodaje się tiret piąte i szóste w następującym brzmieniu:

- epidemie lub pandemie,
- stany zagrożenia epidemicznego,

ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ - wzór umowy - otrzymuje brzmienie jak
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załącznik nr 1 do niniejszej modyfikacji (zmiany zaznaczono kolorem
niebieskim).

Załączniki:
1. ZAŁĄCZNIK NR 5 - WZÓR UMOWY (po modyfikacji z dn. 24.11.2020)

     Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający
przedłuża termin składania ofert do dnia 07-12-2020 r. do godz. 09:00.
     Otwarcie ofert odbędzie sie w siedzibie zamawiającego - sala 254
w dniu 07-12-2020 r. o godz. 12:00.

Z poważaniem

Jolanta Górecka-Wróbel

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
Kopia aa.
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