
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

ZA.271.89.2020 Gliwice,  08-01-2021 r.

nr kor. UM.21588.2021 

Dotyczy: Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul.
Zwycięstwa 21 do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych
oraz wykonanie systemu kontroli dostępu

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:

W Rozdziale 3 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dodaje się pkt 8
o następującej treści:

"8. Zamawiający umożliwi zainteresowanym Wykonawcom przeprowadzenie wizji
lokalnej. Wizja lokalna odbędzie się w dniach 12.01.2021 r. i 13.01.2021 r.
o godzinie 10.00 na terenie budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul.
Zwycięstwa 21.

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktu w sprawie wejścia do budynku
Urzędu Miejskiego w Gliwicach jest Pan Dawid Domżoł tel. 696 614 665.

Ze względu na konieczność zachowania reżimu sanitarnego osoby uczestniczące
w wizji lokalnej będą zobowiązane do zasłonięcia ust i nosa w trakcie wizji.

Podczas wizji lokalnej nie będą udzielane dodatkowe informacje, jak również
odpowiedzi na pytania zadawane przez Wykonawców, a w związku z tym
wszelkie ewentualne pytania, które Wykonawcy będą chcieli zadać po odbyciu
wizji lokalnej, należy zadawać w sposób i na zasadach określonych w SIWZ."

     Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający
przedłuża termin składania ofert do dnia 20-01-2021 r. do godz. 10:00.
     Otwarcie ofert odbędzie sie w siedzibie zamawiającego - sala 254
w dniu 20-01-2021 r. o godz. 13:00.
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