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sygnatura: ZP-001/2017                           Toruń, dnia 13.01.2017 r. 
 
 
 

 

MODYFIKACJA 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji 

projektowej dotyczącej zadania pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku 

Wydziału Chemii UMK przy ul. Gagarina 7 poprzez kompleksową modernizację energetyczną” 

  

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający modyfikuje treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak niżej: 

 

Rozdział V ust. 1 punkt 2) litera b) w zakresie warunku 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 

„ - wykonawca spełni warunek jeżeli wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - przynajmniej dwie usługi o 

wartości nie mniejszej niż 140 000,00 (słownie: sto czterdzieści tysięcy, 00/100) PLN brutto każda, 

polegające na opracowaniu i odebraniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

składającej się z projektu budowlanego i projektu wykonawczego, których przedmiotem była budowa lub 

rozbudowa, albo kompleksowa modernizacja energetyczna, obiektu budowlanego kubaturowego, a 

zakres obejmował co najmniej instalacje centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej, a także 

roboty wykończeniowe;” 

 
 
W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień: składanie 

ofert do 19.01.2017 r. do godz. 10:00 

otwarcie ofert 19.01.2017 r. o godz. 10:30 

 

Rozdział X ust. 10 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i oznakować w następujący sposób: 
 

Uniwersytet  Mikołaja  Kopernika w Toruniu 

Dział Inwestycyjno-Energetyczny 

ul. Gagarina 39, pok. 12 

 87 - 100 Toruń 

„Oferta w postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn.: 
„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Wydziału Chemii UMK przy ul. Gagarina 

7 poprzez kompleksową modernizację energetyczną” nr sprawy: ZP-001/2017”  
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 19.01.2017 r. o godz. 10:30" 

 
oraz opatrzyć nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.” 
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Rozdział XI ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Gagarina 39 w Toruniu, pok.12 do dnia 

19.01.2017 r., do godziny 1000 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.” 

 
Rozdział XI ust. 4 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.01.2017 r. o godz. 1030 w sali konferencyjnej nr 18 przy ul. Gagarina 

39 w Toruniu (budynek Akademickiej Przychodni Lekarskiej)” 

 

 
 
 
 
        (-) mgr Justyna Morzy 
 

KANCLERZ 
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