Gmina Nysa
Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15 , 48-300 Nysa
BZP.271.45.2020

Nysa, dnia 25 listopada 2020 r.
Strona internetowa
na której została udostępniona SIWZ.

Dotyczy:

Budowa obiektów edukacyjnych Gminy Nysa – budowa żłobka
przy ul. 11 Listopada w Nysie

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
I ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Pzp.),
Zamawiający informuje, że zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zakres zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Treść punktu 3.1.4 SWIZ :

Uwaga
Gmina Nysa aplikuje do programu Maluch+.
W związku z powyższym Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia.
W przypadku otrzymania dotacji - wykorzystanie środków z dotacji oraz środków własnych, jak i rzeczowe
zakończenie zadania musi nastąpić do dnia 31 grudnia 2021
Termin ten nie może być wydłużony nawet w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, za
które beneficjent (Gmina Nysa) nie ponosi odpowiedzialności.

Zamawiający zmienia na treść :

Uwaga
Gmina Nysa otrzymała dofinansowanie z programu Maluch+.
Wykorzystanie środków z dofinansowania oraz środków własnych, jak i rzeczowe zakończenie
zadania musi nastąpić do dnia 31 grudnia 2021 r.
Termin ten nie może być wydłużony nawet w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych
okoliczności, za które beneficjent (Gmina Nysa) nie ponosi odpowiedzialności.
Powyższa zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu (sekcja IV punkt. 6.4).
W związku z powyższym, zgodnie z art. 38 ust. 4a Pzp. Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień
Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.
Jednocześnie, mając na uwadze treść art. 12a Pzp. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia
11 grudnia 2020 r.
1. Termin składania ofert upływa w dniu 11 grudnia 2020 r. o godzinie 12:00,
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 11 grudnia 2020 r. o godzinie 12:30.
Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
Niniejszym ulega zmianie początek biegu terminu związania ofertą.
Bieg terminu związania ofertą który wynosi 30 dni, rozpoczyna się wraz z upływem nowego terminu składania
ofert. W związku z powyższym, Zamawiający zwraca uwagę na konieczność uwzględnienia w/w
terminu składania ofert przy ustaleniu okresu ważności wadium składanego w innych formach niż
forma pieniężna.
Przedmiotowe zmiany stanowi integralną część SIWZ i są wiążąca dla wszystkich Wykonawców i
każdy Wykonawca zobowiązany jest je uwzględnić w treści składanych ofert.
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