Pabianice, 22.03.2019 r.
ZPK.271.3.2019

Uczestnicy
postępowania przetargowego

dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawa rolet, klimatyzatorów, mebli i poręczy do placówek w
ramach projektu „Nowoczesna szkoła – lepszy rozwój dziecka – wsparcie efektywności nauczania
w SP1 i SP8 w Pabianicach”

Zamawiający Miasto Pabianice reprezentowane przez Prezydenta Miasta Pabianic, informuje, iż w związku
z wpłynięciem zapytań do treści siwz oraz czasem niezbędnym do przygotowania przez Zamawiającego odpowiedzi,
działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r.
poz. 1986, z późn. zm.) dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Zakres
modyfikacji obejmuje zmianę terminu złożenia i otwarcia ofert.
W związku z powyższym, poszczególne zapisy SIWZ otrzymują nowe brzmienie:
I.

Rozdział X SIWZ pt: OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY w pkt. 10.10. otrzymuje brzmienie:

Było:
„10.10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Urząd Miejski w Pabianicach – Biuro Obsługi Interesanta
95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16
„Oferta w postępowaniu pn:
Dostawa rolet, klimatyzatorów, mebli i poręczy do placówek w ramach projektu „Nowoczesna szkoła – lepszy rozwój
dziecka – wsparcie efektywności nauczania w SP1 i SP8 w Pabianicach”
ZPK.271.3.2019”
Otworzyć na otwarciu ofert w dniu 27.03.2019 roku o godz. 12.30
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.”

Jest zmienione na:
„10.10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Urząd Miejski w Pabianicach – Biuro Obsługi Interesanta
95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16
„Oferta w postępowaniu pn:
Dostawa rolet, klimatyzatorów, mebli i poręczy do placówek w ramach projektu „Nowoczesna szkoła – lepszy rozwój
dziecka – wsparcie efektywności nauczania w SP1 i SP8 w Pabianicach”
ZPK.271.3.2019”
Otworzyć na otwarciu ofert w dniu 29.03.2019 roku o godz. 12.30
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.”

II. Rozdział XI. Pkt. 11.1 i 11.2 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Było:
„11.1.Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Zamawiającego przy ul. Zamkowej 16 w Pabianicach lub przesłać
pocztą na adres Zamawiającego do dnia 27.03.2019 roku do godziny 12oo - uwaga: liczy się data i godzina wpływu
do siedziby Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę Wykonawcy po
upływie terminu do wniesienia odwołania.
11.2. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.03.2019 roku o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego.”

Jest zmienione na:
„11.1.Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Zamawiającego przy ul. Zamkowej 16 w Pabianicach lub przesłać
pocztą na adres Zamawiającego do dnia 29.03.2019 roku do godziny 12oo - uwaga: liczy się data i godzina wpływu
do siedziby Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę Wykonawcy po
upływie terminu do wniesienia odwołania.
11.3. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.03.2019 roku o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego.”

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Prezydent Miasta Pabianic
/-/Grzegorz Mackiewicz

