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Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie w trybie
„zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.: „REMONT I PRZEBUDOWA
CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W
ZIELONEJ GÓRZE” mających na celu zmianę profilu nauczania i poszerzenie oferty
dydaktycznej. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 „Regionalnego Programu Operacyjnego –
Lubuskie 2020” w ramach Działania 9.3. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”,
Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza
formuła ZIT (Projekt unijny „Zawodowcy”).
I.
Zamawiający zgodnie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą pzp, modyfikuje treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz przedłuża termin składania ofert do dnia
7 czerwca 2018 r. do godz. 10:00, otwarcie ofert nastąpi o godz. 10.30.
W związku z powyższym treść nw. zapisów SIWZ otrzymują nowe brzmienie:
1. pkt 25 SIWZ:
Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, adresem
Zamawiającego i napisem:
„Wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.: „REMONT I
PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W
ZIELONEJ GÓRZE” mających na celu zmianę profilu nauczania i poszerzenie oferty
dydaktycznej. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi 9 „Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020” w
ramach Działania 9.3. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 Rozwój
infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formuła ZIT”
z dopiskiem:
„Nie otwierać przed godziną 10:30 dnia 7 czerwca 2018 r. ”
2. pkt 26.1 SIWZ:
„oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta Zielona Góra, 65-424 Zielona
Góra, ul. Podgórna 22, pokój 407 w terminie do dnia 7 czerwca 2018 roku
do godz. 10:00”.
3. pkt 28.1 SIWZ:
„Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 7 czerwca 2018 roku do godz. 10:30 w siedzibie
Zamawiającego tzn. w Urzędzie Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój nr 810”.
II.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez:
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1.

dołączenie do treści SIWZ brakującego załącznika nr III.4 do SIWZ (Oświadczenie składane w
związku z art. 24 ust. 1 pkt 22) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r .Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.);

2.

zmianę treści załącznika nr I.3 do SIWZ (Szczegółowy opis zamówienia), który otrzymuje
brzmienie nadane w dokumencie o nazwie „załącznik nr I.3 do SIWZ – po zmianie”;

3.

zmianę treści załącznika nr I.4 do SIWZ (wzór umowy), który otrzymuje brzmienie nadane w
dokumencie o nazwie „załącznik nr I.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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