Lubartów, dnia 16.12.2016 r.

Znak sprawy: MOSIR.2211.1.2016

- wszyscy wykonawcy -

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
(t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), Zamawiający - MOSiR Lubartów,zmienia treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i przedłuża termin składania ofert
w postępowaniu prowadzonym w trybieprzetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
„Zaktualizowanie dokumentacji projektowej dla zadnia: Kompleks sportowy ZA
PARKIEM - MOSiR Lubartów”.
W pkt. 10.10 SIWZ przed zmianą jest:
Oferta wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu,
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
Opakowanie powinno być oznaczone: nazwa (firmy), adres Wykonawcy, zaadresowane
następująco:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie
Ul. Lubelska 68, 21 – 100 Lubartów
OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu:
„Zaktualizowanie dokumentacji projektowej dla zadania Kompleks sportowy
ZA PARKIEM - MOSiR Lubartów”
„Nie otwierać przed dniem 21 grudnia 2016 r. godz. 10:00”

W pkt. 10.10 SIWZ po zmianie jest:
Oferta wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu,
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
Opakowanie powinno być oznaczone: nazwa (firmy), adres Wykonawcy, zaadresowane
następująco:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie
Ul. Lubelska 68, 21 – 100 Lubartów
OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu:
„Zaktualizowanie dokumentacji projektowej dla zadania Kompleks sportowy
ZA PARKIEM - MOSiR Lubartów”
„Nie otwierać przed dniem 22 grudnia 2016 r. godz. 10:00”

W pkt. 11.2-11.3 SIWZ przed zmianą jest:
11.2 W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty , które wpłyną do Zamawiającego do
dnia
21 grudnia 2016r. do godz. 9:30 na adres wskazany w pkt 11.1. Decydujące
znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu
oferty na adres wskazany w pkt 11.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy
kurierską.
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11.3 Otwarcie ofert nastąpi w w siedzibie zamawiającego tj. MOSiR Lubartów, ul. Lubelska
68,
21-100 Lubartów, piętro I w dniu21 grudnia 2016r. o godz. 10:00.
W pkt. 11.2-11.3 SIWZ po zmianie jest:
11.2 W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty , które wpłyną do Zamawiającego do
dnia
22 grudnia 2016r.do godz. 9:30 na adres wskazany w pkt 11.1. Decydujące
znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu
oferty na adres wskazany w pkt 11.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy
kurierską.
11.3 Otwarcie ofert nastąpi w w siedzibie zamawiającego tj. MOSiR Lubartów, ul. Lubelska
68,
21-100 Lubartów, piętro I w dniu22 grudnia 2016 r.o godz. 10:00.
Powyższa zmiana treści SIWZ podyktowana jest zmianą ogłoszenia o zamówieniu
nr 365681 - 2016 z dnia 2016-12-13 r.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

..............................................
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)
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