PREZYDENT
MIASTA PABIANIC
Pabianice, dnia 24.06.2020 r.
ZPK.271.4.2020

Uczestnicy postępowania
przetargowego
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pt.: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj oświetlenia Parku Wolności w
Pabianicach”

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zamawiający Miasto Pabianice, reprezentowane przez Prezydenta Miasta Pabianic, informuje, iż działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku (t. j. Dz. U.
z 2019 roku, poz. 1843) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w
zakresie opisanym poniżej:

1. W rozdziale 7 pt.: „OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY”, w ust. 7.16:
dotychczasowy zapis:
„7.16 Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Kopertę/opakowanie (w tym opakowanie poczty kurierskiej) należy oznakować w następujący sposób:
Urząd Miejski w Pabianicach – Biuro Obsługi Interesantów ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice „Oferta w
postępowaniu na: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj oświetlenia Parku Wolności w Pabianicach”
Nie otwierać przed dniem 25.06. 2020 r. do godz. 12:15”
otrzymuje nowe brzmienie:
„7.16 Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Kopertę/opakowanie (w tym opakowanie poczty kurierskiej) należy oznakować w następujący sposób:
Urząd Miejski w Pabianicach – Biuro Obsługi Interesantów ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice „Oferta w
postępowaniu na: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj oświetlenia Parku Wolności w Pabianicach”
Nie otwierać przed dniem 27.08. 2020 r. do godz. 12:15”
2. W rozdziale 8 pt.: „SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT”, w ust. 8.1, w ust. 8.4:
dotychczasowy zapis:
„8.1 Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 SIWZ należy złożyć w terminie do dnia
25.06.2020 r. do godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pabianicach ul. Zamkowa 16, 95-200
Pabianice, Biuro Obsługi Interesantów.”
„8.4 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06. 2020 r. o godz. 12:15.”
Urząd Miejski w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16,
tel. +48 42 2254615, +48 42 2254600, fax +48 42 2254669,
e-mail: poczta@um.pabianice.pl, http://www.um.pabianice.pl

otrzymuje nowe brzmienie:
„8.1 Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 SIWZ należy złożyć w terminie do dnia
27.08.2020 r. do godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pabianicach ul. Zamkowa 16, 95-200
Pabianice, Biuro Obsługi Interesantów.”
„8.4 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.08.2020 r. o godz. 12:15.”

3. W załączniku nr 9 do SIWZ – Wzór Projektu Umowy powierzenia danych osobowych – RODO, w paragrafie 4 ust 1,

dotychczasowy zapis:
„1.Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 7 lat od dnia zakończenia Umowy, o której mowa w §1 ust.
1, a jeśli okres trwałości projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” będzie
dłuższy, wówczas automatycznie przedłuża się ten okres do czasu zakończenia trwałości projektu.”
otrzymuje nowe brzmienie:
„1.Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 7 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas obowiązywania Umowy, o której mowa w §1 ust. 1. przekracza ten okres
(wliczając okresy odpowiedzialności i rękojmi), okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania
umowy powiększony o okres dochodzenia z niej roszczeń, nie krótszy jednak, niż termin przedawnienia”

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Prezydent Miasta Pabianic
/-/Grzegorz Mackiewicz

Urząd Miejski w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16,
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