
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

ZA.271.19.2020 Gliwice,  05-11-2020 r.

nr kor. UM.1058691.2020

Dotyczy: Montaż klimatyzacji i wentylacji wybranych pomieszczeń parteru, II
i III piętra w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21

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:

1. W Rozdziale 16. SIWZ ("Opis przedmiotu zamówienia") należy zmienić treść
pkt. 2 lit. a):
- jest:
"2) wraz z ofertą należy złożyć:
a) wypełniony formularz cenowy - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SIWZ,
Ww. formularz został udostępniony w wersji  edytowalnej. Wykonawca
zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich rubryk w formularzu cenowym. Nie
wypełnienie zgodnie z opisem wszystkich rubryk w formularzu cenowym, który
jest integralną częścią oferty, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). W przypadku niezłożenia wraz z ofertą
formularza cenowego oferta Wykonawcy również zostanie odrzucona
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.Zobowiązanie innych podmiotów
do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego
stanowi ZAŁĄCZNIK NR 6 do Ogłoszenia - dotyczy tylko w przypadku, gdy
wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów."

- powinno być:
"2) wraz z ofertą należy złożyć:
a) wypełniony formularz cenowy - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SIWZ,
Ww. formularz został udostępniony w wersji  edytowalnej. Wykonawca
zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich rubryk w formularzu cenowym. Nie
wypełnienie zgodnie z opisem wszystkich rubryk w formularzu cenowym, który
jest integralną częścią oferty, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). W przypadku niezłożenia wraz z ofertą
formularza cenowego oferta Wykonawcy również zostanie odrzucona
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp."

2. Załącznik nr 25 do SIWZ - ZAŁĄCZNIK NR 25 - PARAMETRY ISTOTNE (PO
MODYFIKACJI 5.11.2020), otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej
modyfikacji.
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Z poważaniem

Jolanta Górecka-Wróbel

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
Kopia aa.

2/2


	p11466f80433_KM67.html

