Kętrzyn, dnia 22.10.2019 r.

Zamawiający:
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn

Do wszystkich Wykonawców
postępowania nr SO.271.11.2019
znak: SO.271.11.2019
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SO.271.11.2019 w trybie przetargu nieograniczonego „Zakup
samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn”.

MODYFIKACJA nr 1 do SIWZ
W nawiązaniu do prowadzonego przez Zamawiającego: Gminę Miejską Kętrzyn postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego: „Dostawa
energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn, spółek komunalnych, instytucji kultury
i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn”, znak postępowania SO.271.11.2019,
w związku z udzielonymi wyjaśnieniami nr 1 i 2 do SIWZ opublikowanymi na stronie internetowej BIP
Zamawiającego,
działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. ) Zamawiający wprowadza modyfikację zapisów
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:
1. W rozdziale XVI pkt 1 ppkt 1 SIWZ otrzymują następujące brzmienie:
Przed modyfikacją
Po modyfikacji
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca,

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego

którego oferta uznana zostanie za

oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą,

najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do

zobowiązany będzie do przedłożenia oświadczenia:

przedłożenia kopii zawartych umów:

1) o posiadaniu zawartych generalnych umów

1) dystrybucji energii elektrycznej z

dystrybucyjnych z właściwym OSD dla punktów poboru

Operatorami Systemu Dystrybucyjnego

energii elektrycznej opisanych w załączniku nr 5 do

działającymi na

SIWZ, umożliwiających sprzedaż energii elektrycznej do

terenie miasta Kętrzyn w zakresie części,

obiektów Zamawiającego objętych postępowaniem

którą będzie realizował Wykonawca.

przetargowym w zakresie części, którą będzie realizował
Wykonawca.
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2. Zmianie ulega treść ust. 2 w § 6 istotnych postanowień umowy- stanowiących zał. nr 4 do SIWZ
w następujący sposób:
Przed modyfikacją

Po modyfikacji

2. Należności wynikające z faktur VAT będą

2. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne

płatne w terminie 30 dni od daty doręczenia

w terminie do 30 dni od daty wystawienia.

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

Dostawca dostarczy fakturę w terminie 7 dni od

Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków

daty wystawienia. Za dzień zapłaty uznaje się

na rachunek Dostawcy.

datę wpływu środków na rachunek Dostawcy.

Niniejsza modyfikacja SIWZ nie ma charakteru istotnego, nie wpływa na treść oferty,
jak i na krąg potencjalnych wykonawców, co uzasadnia dokonanie niniejszej modyfikacji SIWZ bez
zmiany terminu składania ofert, który upływa w dniu 07.11.2019r. o godz. 10.00.
Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem
Z up. Burmistrza Miasta
(-) Maciej Wróbel
Z-ca Burmistrza Miasta
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