Kętrzyn dnia 28.10.2020r.

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

Do wszystkich Wykonawców
postępowania nr SO.271.33.2020
znak: SO.271.33.2020
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SO.271.33.2020 w trybie przetargu nieograniczonego
„Pumptrack dla każdego, rowerowy plac zabaw w Kętrzynie”

MODYFIKACJA nr 1 do SIWZ
W nawiązaniu do prowadzonego przez Zamawiającego: Gminę Miejską Kętrzyn postępowania
o

udzielenie

zamówienia

publicznego

realizowanego

w

trybie

przetargu

nieograniczonego:

„Pumptrack dla każdego, rowerowy plac zabaw w Kętrzynie”, znak postępowania
SO.271.33.2020, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4, ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. )
wprowadza modyfikację zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

a) w rozdziale V pkt. 1 ppkt 1) SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
Przed modyfikacją

Po modyfikacji

1) by wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich

1) by wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich

5 lat przed upływem terminu składania ofert,

5 lat przed upływem terminu składania ofert, a

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,

krótszy, w tym okresie, wykonał w sposób

w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz

należyty

zgodnie

oraz

zgodnie

z

zasadami

sztuki

z

zasadami

sztuki

budowlanej

i

budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej

prawidłowo ukończył co najmniej 2 zadania

4 zadania obejmujące swoim zakresem

obejmujące swoim zakresem budowę lub

budowę lub przebudowę torów rowerowych

przebudowę torów rowerowych Pumptrack

Pumptrack

o nawierzchni bitumicznej o

o nawierzchni bitumicznej o wartości nie

wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł

mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każde, z

brutto każde, z czego co najmniej dwa

czego minimum co najmniej jedno zadanie

zadania w formule "zaprojektuj-wybuduj"

w formule „zaprojektuj i wybuduj” .

Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach
obcych zostanie określona wg średniego kursu złotego w
stosunku do walut obcych, ogłoszonego przez NBP,
obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych.

Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach
obcych zostanie określona wg średniego kursu złotego w
stosunku do walut obcych, ogłoszonego przez NBP,
obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych.

b) w rozdziale IX pkt. 2 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
Przed modyfikacją
2.

wadium

w

wysokości

Po modyfikacji
2.000,00

zł

2.

wadium

w

wysokości

2.000,00

zł

(słownie: dwa tysiące zł 00/100) należy

(słownie: dwa tysiące zł 00/100) należy

wnieść przed upływem terminu na

wnieść przed upływem terminu na

składanie ofert, tj. do dnia 29.10.2020r.

składanie ofert, tj. do dnia 06.11.2020r.

do godz. 10.00,

do godz. 10.00,

c) w rozdziale XI pkt. 16 lit. a) SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
Przed modyfikacją
a) ofertę

wraz

z

kompletem

Po modyfikacji
dokumentów

a)

ofertę

wraz

z

kompletem

dokumentów

i oświadczeń określonych w SIWZ należy

i oświadczeń określonych w SIWZ należy złożyć

złożyć w kopercie (opakowaniu), która ma być

w

zabezpieczona

zabezpieczona

w

sposób

uniemożliwiający

kopercie

odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia

odczytanie

opakowania. Kopertę należy

opakowania.

zaadresować w

następujący sposób:

(opakowaniu),
w

jej

sposób

zawartości

Kopertę

która

ma

być

uniemożliwiający
bez

należy

uszkodzenia
zaadresować

w następujący sposób:

Gmina Miejska Kętrzyn

Gmina Miejska Kętrzyn

Oferta: „Pumptrack dla każdego, rowerowy

Oferta: „Pumptrack dla każdego, rowerowy

plac zabaw w Kętrzynie”

plac zabaw w Kętrzynie”

Nie otwierać przed 29.10.2020r., godz. 10.15

Nie otwierać przed 06.11.2020r., godz. 10.15

d) w rozdziale XII pkt. 1 i 2 SIWZ otrzymują następujące brzmienie:
Przed modyfikacją

Po modyfikacji

1. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie

1. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie

zamawiającego – Urząd Miasta w Kętrzynie,

zamawiającego – Urząd Miasta w Kętrzynie, 11-

11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11,

400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, (parter

(parter Urzędu Miasta w Kętrzynie), w terminie

Urzędu Miasta w Kętrzynie), w terminie do

do 29.10.2020r. do godz. 10:00.

06.11.2020r. do godz. 10:00.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie

2. Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie

zamawiającego, – Urząd Miasta w Kętrzynie ,

zamawiającego, – Urząd Miasta w Kętrzynie ,

11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, pokój

11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, pokój

nr 108, w dniu 29.10.2020r. od godz.

nr 108, w dniu 06.11.2020r. od godz.

10:15.

10:15.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta
(-) Ryszard Niedziółka
Sporządzili: E.B., B.S.

