Białystok, 02 kwietnia 2020 r.
URB-X.271.2.2020

Biuletyn Informacji Publicznej

ZMIANA TREŚCI SIWZ
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na:
Pełna konserwacja dokumentacji planistycznej
z zasobu Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dokonuje następujących zmian
treści SIWZ:
a) Zmianie ulega treść Rozdziału XIII pkt 1 SIWZ na:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, faxu lub drogą elektroniczną (e-mail):
- adres do korespondencji:
Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Urbanistyki
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
- faks: 85 869 6607,
- e-mail: du@um.bialystok.pl
b) Zmianie ulega treść Rozdziału XVI pkt 11 SIWZ na:
11. Ofertę należy złożyć w jednej kopercie oznakowanej nazwą Wykonawcy oraz
zaadresowanej i podpisanej w sposób następujący:
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Urząd Miejski w Białymstoku
BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ul. Słonimska 1, 15 -950 Białystok
Oferta w postępowaniu na:
„Pełna konserwacja dokumentacji planistycznej
z zasobu Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku”
Nie otwierać przed dniem: 16 / 04 / 2020r. do godz. 13:00

c) Zmianie ulega treść Rozdziału XVII pkt 1, 2 i 3 SIWZ na:
1. UWAGA: Z uwagi na ogłoszony stan epidemii, Zamawiający preferuje przesłanie
ofert za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe, na adres Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
Biuro Zamówień Publicznych, ul. Słonimska 1, do dnia 16 / 04 / 2020 r. do godz.
12:00.
Doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane nie jest równoznaczne ze złożeniem
oferty w sposób skuteczny. Oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie zostaną
zwrócone.
2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Białymstoku
ul. Słonimska 1. Transmisja on-line z otwarcia będzie dostępna w dniu 16 / 04 / 2020
r. od godz. 13:00 na stronie:
https://www.youtube.com/channel/UCnDEoMRWKfr5zoH1HM9KM5g
3. Przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
dr inż. Adam Musiuk
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