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Braniewo, 07.05.2021 r. 

 

Załącznik do SIWZ numer: 1-1/BR/I/III/2021 z dnia 14.04.2021 r. 

 
 

„WYKONANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO -UŻYTKOWEGO (PFU)  

dla wykonania kompleksowej rozbudowy i modernizacji obiektów magazynowych  

w Elewatorze Braniewo”  
 
 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

w postępowaniu w trybie przetargowym na wykonanie wymiana PROGRAMU 

FUNKCJONALNO -UŻYTKOWEGO (PFU) dla wykonania kompleksowej rozbudowy  

i modernizacji obiektów magazynowych w Elewatorze Braniewo,”  

- adres: 14-500 Braniewo, ul. Stefczyka 2 

 

- na podstawie punktu I podpunkt 5, SIWZ 

 

Zamawiający: ELEWARR Sp. z o.o., ul. Aleja Wincentego Witosa 31, 00-710 Warszawa  

                         Oddział Spółki w Malborku, ul. Daleka 72, 82-200 Malbork 

 

dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 
 

 

1.  Treść SIWZ w pkt. IX. -Termin wykonania zamówienia, ustęp 1, 
 

 

z dotychczasowej: 
 

„1. Termin realizacji całego zamówienia wyznacza się na dzień: 28.02.2022 r., z uwzględnieniem niżej 

podanych terminów wykonania poszczególnych zakresów zamówienia: 

 

a) Termin wykonaniu wstępnej koncepcji Programu Funkcjonalno-Użytkowego, będącego 

przedmiotem zamówienia wyznacza się do dnia 30.06.2021 r. 

 

b) Termin wykonania i dostarczenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego, będącego 

przedmiotem zamówienia wyznacza się do dnia 30.09.2021 r. 

 

c) Termin uzyskania i dostarczenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedmiotowego 

przedsięwzięcia oraz decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji do dnia  

 28.02.2022 r.  
 

zmienia się na: 

 

„1. Termin realizacji całego zamówienia wyznacza się na dzień: 31.03.2022 r., z uwzględnieniem niżej 

podanych terminów wykonania poszczególnych zakresów zamówienia: 

 

a) Termin wykonaniu wstępnej koncepcji Programu Funkcjonalno-Użytkowego, będącego 

przedmiotem zamówienia wyznacza się do dnia 30.07.2021 r. 

 

b) Termin wykonania i dostarczenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego, będącego 

przedmiotem zamówienia wyznacza się do dnia 08.11.2021 r. 

 

c) Termin uzyskania i dostarczenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedmiotowego 

przedsięwzięcia oraz decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji do dnia  

 31.03.2022 r.  
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2.  Treść SIWZ w pkt. XII. - Miejsce i termin otwarcia ofert, ustęp 1, 
 

z dotychczasowej: 
 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2021r., o godz. 10.00, w siedzibie zamawiającego: 

 ELEWARR SP. Z O.O.  Oddział Spółki w Malborku 82 – 200 Malbork, ul. Daleka72. 

 

zmienia się na: 

 

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.06.2021r., o godz. 10.00, w siedzibie zamawiającego: 

 ELEWARR SP. Z O.O.  Oddział Spółki w Malborku 82 – 200 Malbork, ul. Daleka72. 

 

 

 

3.  Treść SIWZ XIV. - Inne postanowienia, ustęp 6, 
 

z dotychczasowej: 
 

„6. Ofertę można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Oddziału Spółki                       

w Malborku ul. Daleka 72, 82 – 200 Malbork, do dnia 10.05.2021 r. - do godz. 15:00 

 

Adres do korespondencji: ELEWARR Sp. z o.o. ul. Daleka 72; 82 – 200 Malbork 

Osobami uprawnionymi do kontaktów w sprawach przedmiotu zamówienia są: 

• Zbigniew Orwat – Kierownik Elewatora Braniewo / tel. 609 587 470  

                                   e-mail: zorwat@elewarr.com.pl 

• Piotr Horbal – Magazynier Elewatora Braniewo / tel. 691 858 052  

                             e-mail:  braniewo@elewarr.com.pl 

 

zmienia się na: 

 

„6. Ofertę można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Oddziału Spółki                       

w Malborku ul. Daleka 72, 82 – 200 Malbork, do dnia 31.05.2021 r. - do godz. 15:00 

 

Adres do korespondencji: ELEWARR Sp. z o.o. ul. Daleka 72; 82 – 200 Malbork 

Osobami uprawnionymi do kontaktów w sprawach przedmiotu zamówienia są: 

• Zbigniew Orwat – Kierownik Elewatora Braniewo / tel. 609 587 470  

                                   e-mail: zorwat@elewarr.com.pl  

• Piotr Horbal – Magazynier Elewatora Braniewo / tel. 691 958 052  

                             e-mail:  braniewo@elewarr.com.pl  

 

 

3.   Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. 
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