Nr sprawy: TI.271.1(3).2020.MM

Chełmno, dnia 11.02.2021 r.

MODYFIKACJA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego
i parkowego na terenie miasta Chełmna”, współfinansowanego ze środków wspólnotowych
EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Dotyczy: postępowania przetargowego na:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) niniejszym pismem zawiadamia się
o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:
A)
Załącznik nr 1 do SIWZ – Wymagania
funkcjonalności
i
wydajności
oświetlenia w Mieście Chełmno:
- w „Rozdział 2. Zakres modernizacji (ETAP II – realizacja do 31.08.2021)”
(str. 4) dodaje się punkt:
• montaż słupa stalowego ozdobnego o wysokości 4,5m z fundamentem
prefabrykowanym w ilości 109 szt.
- w „Tabela nr 1.- Specyfikacja dostawy z instalacją” (str. 5) dodaje się
wiersz:
13A.

Montaż słupa stalowego ozdobnego o wysokości 4,5
szt.
m z fundamentem prefabrykowanym

109

B) Załącznik nr 3 do SIWZ – Kalkulacja ceny oferty otrzymuje brzmienie jak
w zał. do niniejszego pisma (we wzorze kalkulacji w wierszu 10A dodano pozycję
„Montaż
słupa
stalowego
ozdobnego
o
wysokości
4,5m
z
fundamentem
prefabrykowanym”).
Wobec powyższego:
C) SIWZ pkt. 16. Informacje o trybie składania i otwarcia ofert:
- dotychczasowy zapis „16.1. Miejsce i termin składania ofert Ofertę należy złożyć
do godziny 09:00 do dnia 15.02.2021 r. za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. 16.2. Miejsce i termin otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w dniu
15.02.2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego – Chełmno 86-200,
ul. Dworcowa 1 (pokój nr 102), woj. kujawsko-pomorskie”
- otrzymuje następujące brzmienie: „16.1. Miejsce i termin składania ofert Ofertę
należy złożyć do godziny 09:00 do dnia 01.03.2021 r. za pośrednictwem Formularza
do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP
i udostępnionego również na miniPortalu. 16.2. Miejsce i termin otwarcia ofert Otwarcie
ofert nastąpi w dniu 01.03.2021 r. o godzinie 10:00 w
siedzibie Zamawiającego –
Chełmno 86-200, ul. Dworcowa 1 (pokój nr 102), woj. kujawsko-pomorskie”
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Z poważaniem
Artur Mikiewicz
Burmistrz Miast Chełmna
/podpis na oryginale/

W załączeniu:
Załącznik nr 3 do SIWZ – Kalkulacja ceny oferty (wersja po zmianach – pliki w
formacie pdf i Excel).
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