Nr sprawy 25/ZP/DZ/11/UM/2020
I ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY
GMINA MIASTO SZCZECIN,
Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
która na podstawie art. 15 ust. 2 i 4 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.:
Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.), powierzyła Pełnomocnikowi Spółce Tramwaje Szczecińskie
Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Klonowica 5 w Szczecinie (71–241), przygotowanie i przeprowadzenie
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na

Budowę budynku socjalno-kasowego wraz z infrastrukturą techniczną w związku
z zadaniem pod nazwą „Przebudowa ul. Szafera od al. Wojska Polskiego do
ul. Sosabowskiego”
Sprawa nr: 25/ZP/DZ/11/UM/2020
działając na mocy art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku
(tekst jedn.: Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm., dalej PZP), dokonuje następującej zmiany
treści SIWZ:
I.

Zamawiający dokonuje następującej zmiany dotychczasowej treści SIWZ poprzez
zmiany nw. dokumentów:
1. Dotychczasowy dokument zawarty w załączniku nr 8 – dokumentacja projektowa – w folderze:
„przedmiar, ss” pod nazwą: „SST Szarera arch konstr.pdf”, zostaje zastąpiony dokumentem
o nazwie: „SST Szafera arch konstr popr.pdf”;
2. Dotychczasowy dokument zawarty w załączniku nr 8 – dokumentacja projektowa – w folderze
„przedmiar, ss” pod nazwą: „przedmiar szafera.pdf”, zostaje zastąpiony dokumentem
o nazwie: „Szafera przedmiar wyposaż.pdf”.
II. Zamawiający zmienia dotychczasowy termin składania i otwarcia ofert ujęty w SIWZ
w następujący sposób:
• w SIWZ w rozdz. I – pkt 13 ppkt 1) otrzymuje brzmienie:
„13. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym,
że: 1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Tramwaje
Szczecińskie Sp. z o.o., ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin, kancelaria Spółki pok. nr 40 przetarg nieograniczony – „oferta na budowę budynku socjalnokasowego wraz z infrastrukturą techniczną w związku z zadaniem pod nazwą
„Przebudowa ul. Szafera od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego” oraz
„nie otwierać przed 30.11.2020r. godz. 11:00” - bez nazwy i pieczątki wykonawcy;”,
• w SIWZ w rozdz. XI – pkt 1 oraz pkt 5 otrzymują brzmienie:
„1. Ofertę należy złożyć w siedzibie pełnomocnika zamawiającego w kancelarii pok. 40 (parter)
Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o. w Szczecinie, 71-241 Szczecin, ul. S. Klonowica 5,
w terminie do dnia 30.11.2020r., do godz. 10:30. W celu złożenia oferty należy skontaktować
się telefonicznie z kancelarią pełnomocnika zamawiającego pod nr. tel.: 91/311 41 20 lub 21.
Pracownik kancelarii odbierze osobiście przy wejściu do budynku i przekaże wykonawcy
potwierdzenie złożenia oferty. Pełnomocnik zamawiającego nie będzie ponosić
odpowiedzialności za terminowe złożenie oferty w inny sposób, w szczególności, gdy zostanie
złożona do urny na korespondencję.”;
„5. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 30.11.2020r., o godz. 11:00 w Spółce
Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie przy ul. S. Klonowica 5, pok. nr 103 (I piętro).”.
III. Pozostałe zapisy SIWZ, nie ulegają zmianie.
IV. Niniejsza zmiana jest integralną częścią SIWZ.
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