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Wykonawcy
którzy ubiegają się
o udzielenie zamówienia publicznego

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa systemu
monitoringu Miasta dla podobszaru A i D w ramach zadania pn.:” Zagospodarowanie
zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra” w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Zielonej Góry- Miasto Zielona Góra”.

Zamawiający zgodnie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą pzp, modyfikuje treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz przedłuża termin składania ofert do dnia
5 kwietnia 2017r. do godz. 10:00, otwarcie ofert nastąpi o godz. 10.15.
W związku z powyższym treść nw. zapisów SIWZ otrzymują nowe brzmienie:
1. pkt 5.1.2.3) SIWZ:
„kwalifikacje dot. zabezpieczenia technicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych
pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników
zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy (Dz. U. 2013, poz.1628),
tj: kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego wpisany na listę kwalifikowanych
pracowników zabezpieczenia technicznego (1 osoba)”;
2. pkt 24.2) SIWZ”
„wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy pzp musi być wniesione najpóźniej przed upływem terminu
składania ofert, tj. do dnia 5 kwietnia 2017 roku, do godz. 10:00”;
3. pkt 25 SIWZ:
„Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, adresem
Zamawiającego i napisem:
„Budowa systemu monitoringu Miasta dla podobszaru A i D w ramach zadania
pn.:” Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona
Góra” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry- Miasto Zielona Góra”.”
z dopiskiem:
„Nie otwierać przed godziną 10:15 dnia 5 kwietnia 2017 r. ”
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4. pkt 26.1 SIWZ:
„oferty w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta Zielona
Góra, 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój 408 w terminie do dnia 5 kwietnia 2017 roku
do godz. 10:00”.
5. pkt 28.1 SIWZ:
„Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 5 kwietnia 2017 roku do godz. 10:15 w siedzibie
Zamawiającego tzn. w Urzędzie Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój nr 810”;
6. załącznik nr III.4 do SIWZ - po zmianie.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Powyższa modyfikacja stanowi integralną część
SIWZ i należy ją uwzględnić w składanej ofercie.
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