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ZP.271.35.2020 EL

Uniejów, dnia 01.12.2020 r.

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla
zadania pn. „Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska
Uniejów”.
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz.U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ w Rozdziale:
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ust. 9.7
11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ust. 11.3.3
12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ust. 12.1, 12.3

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ust. 9.7 – brzmienie pierwotne
9.7 Wadium w pozostałych akceptowanych formach (oryginał) należy złożyć w siedzibie
Zamawiającego – w kasie Urzędu Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, przed
upływem terminu składania ofert w kopercie oznaczonej w następujący sposób:
„Wadium – przetarg nieograniczony na wykonanie zadania

Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej uzdrowiska Uniejów ”
nie otwierać przed 16 grudnia 2020 r. godz. 10:30
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ust. 9.7 – brzmienie aktualne
9.7 Wadium w pozostałych akceptowanych formach (oryginał) należy złożyć w siedzibie
Zamawiającego – w kasie Urzędu Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, przed
upływem terminu składania ofert w kopercie oznaczonej w następujący sposób:
„Wadium – przetarg nieograniczony na wykonanie zadania

Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej uzdrowiska Uniejów ”
nie otwierać przed 17 grudnia 2020 r. godz. 10:30

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ust. 11.3.3 – brzmienie pierwotne
11.3.3 Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na
adres podany w punkcie I niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem
wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
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Oferta na:
wykonanie robót budowlanych dla zadania:
„Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej uzdrowiska
Uniejów”
nie otwierać przed 16 grudnia 2020, godz. 10:30
Oferta do postępowania nr ZP.271.35.2020 EL
11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ust. 11.3.3 – brzmienie aktualne
11.3.3 Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na
adres podany w punkcie I niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem
wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
Oferta na:
wykonanie robót budowlanych dla zadania:
„Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej uzdrowiska
Uniejów”
nie otwierać przed 17 grudnia 2020, godz. 10:30
Oferta do postępowania nr ZP.271.35.2020 EL
12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ust. 12.1, 12.3 – brzmienie
pierwotne
12.1 Oferty należy przesłać na adres Zamawiającego lub złożyć w Biurze Podawczym (Sekretariacie)
Urzędu Miasta w Uniejowie najpóźniej do dnia 16 grudnia 2020 r. do godz. 10:15. Jeżeli w
tym czasie obowiązywać będzie ograniczenie wejść osób postronnych do Urzędu Miasta w Uniejowie
Zamawiający poinformuje o numerach telefonów pod które należy dzwonić w celu wezwania
pracownika który odbierze i potwierdzi datę i godzinę wpływu oferty lub wadium.
12.3 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 16 grudnia 2020 r. o godz. 10.30,
pokój nr 4 Urzędu Miasta w Uniejowie. W przypadku braku możliwości otwarcia ofert w pokoju nr 4,
nastąpi ono w innym pomieszczeniu Urzędu Miasta w Uniejowie, o czym komisja przetargowa
poinformuje przybyłych wykonawców.
12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ust. 12.1, 12.3 – brzmienie
aktualne
12.1 Oferty należy przesłać na adres Zamawiającego lub złożyć w Biurze Podawczym (Sekretariacie)
Urzędu Miasta w Uniejowie najpóźniej do dnia 17 grudnia 2020 r. do godz. 10:15. Jeżeli w
tym czasie obowiązywać będzie ograniczenie wejść osób postronnych do Urzędu Miasta w Uniejowie
Zamawiający poinformuje o numerach telefonów pod które należy dzwonić w celu wezwania
pracownika który odbierze i potwierdzi datę i godzinę wpływu oferty lub wadium.
12.3 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 17 grudnia 2020 r. o godz. 10.30,
pokój nr 4 Urzędu Miasta w Uniejowie. W przypadku braku możliwości otwarcia ofert w pokoju nr 4,
nastąpi ono w innym pomieszczeniu Urzędu Miasta w Uniejowie, o czym komisja przetargowa
poinformuje przybyłych wykonawców.
Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Sporządziła:
Edyta Leśniewska
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