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Toruń, dnia 27 września 2018 r. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:  

URBITOR Spółka z o.o. 

ul. B. Chrobrego 105/107  

87-100 Toruń  

 

tel. (56) 669 43 01 

fax (56) 660 48 20 

e-mail: sekretariat@urbitor.pl 

 

 

Znak sprawy: DS/ZP-03/2018 

Znak UZP: 551932-N-2018 

 

 

Zmiana Nr 2 treści SIWZ  
 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie kompleksu obiektów na 

potrzeby projektu pod nazwą „Toruń Space Labs” 

 

Zamawiający w postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie kompleksu obiektów na 

potrzeby projektu pod nazwą „Toruń Space Labs” realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, działając 

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

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuje o zmianie terminu składania ofert, który 

upływa w dniu 5 listopada 2018 r. o godziny 9:30 i dokonuje zmiany treści Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w następującym zakresie:  

 

1) w tomie I „INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW” pkt 17 otrzymuje brzmienie: 

„17. Miejsce, termin i sposób składania ofert 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w „URBITOR” Sp. z o.o., 87-100 

Toruń, ul. Chrobrego 105/107, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 5 listopada 

2018 r. do godz. 9:30. 

W przypadku złożenia przez Wykonawcę Oferty po terminie składania Ofert, 

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę, którego Oferta 

dotyczy oraz zwróci tę Ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 
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Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, 

którą należy opisać następująco: 

„URBITOR” Sp. z o.o., 87-100 Toruń, ul. Chrobrego 105/107 

Oferta w postępowaniu na: zaprojektowanie i wykonanie kompleksu obiektów na 

potrzeby projektu pod nazwą „Toruń Space Labs”. 

Nie otwierać przed dniem: 05.11.2018 r. do godz. 10:00.”; 

2) w tomie I „INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW” pkt 18 otrzymuje brzmienie: 

„18. Miejsce i termin otwarcia ofert 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Toruniu, ul. Chrobrego 105/107, 

w dniu 5 listopada 2018 r. o godz. 10:00.”. 

 

Pozostałe zapisy SIWZ wraz z załącznikami pozostają bez zmian. Uwzględniając 

powyższe  zmiany SIWZ Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówienie. 

 

Niniejsza zmiana treści SIWZ stanowi integralną część SIWZ i jest wiążąca dla 

wszystkich Wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie. 

 

Zmiana Nr 1 treści SIWZ udostępniono na stronie internetowej Zamawiającego  

http://bip.urbitor.pl/ 

 

/-/ 

Wojciech Świtalski 

Prezes Zarządu Urbitor  Sp. z o.o. 

 

http://bip.urbitor.pl/

