Kętrzyn, dnia 12.01.2021 r.
Znak: SO.271.34.2020
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SO.271.34.2020 w trybie przetargu
nieograniczonego „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz remont ulic Szpitalnej, Kajki,
Kościuszki i Asnyka w ramach zadania inwestycyjnego „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie
wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie””.

MODYFIKACJA nr 1 do SIWZ
W nawiązaniu do prowadzonego przez Zamawiającego: Gminę Miejską Kętrzyn postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego:
„Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz remont ulic Szpitalnej, Kajki,
Kościuszki i Asnyka w ramach zadania inwestycyjnego „Ochrona i zrównoważone
wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych
w Kętrzynie i Kaliningradzie””, znak postępowania SO.271.34.2020, Zamawiający
działając na podstawie art. 38 ust. 4 i art. 12 a 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) w następującym
zakresie:
1) W Rozdziale III. „Opis przedmiotu zamówienia:” w punkcie 4. „Zamówienie obejmuje:”
dodaje się po podpunkcie 4) podpunkt nr 5) w następującym brzmieniu:
„5) Wykonanie wymiany po istniejącej trasie kolektorów kanalizacji deszczowej
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej modyfikacji SIWZ (mapa
z naniesionymi kolektorami do przebudowy - kolor fioletowy)”
2) Modyfikuje się załączniki do SIWZ nr 1-5 i 8 poprzez dodanie logotypów
w nagłówkach i stopkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej modyfikacji.
3) W związku z dokonanymi modyfikacjami zmienia się termin składania i otwarcia ofert
z dnia 14.01.2021 na dzień 21.01.2021. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają
bez
zmian.
Zmianę
terminu
składania
ofert
należy
uwzględnić
w Rozdziale IX. „Wymagania dotyczące wadium:” oraz Rozdziale XI. „Opis sposobu
przygotowywania ofert:”
Zatwierdził
Burmistrz Miasta
(-) Ryszard Niedziółka
Załączniki do Modyfikacji:
1. załącznik nr 1 mapa z naniesionymi kolektorami do przebudowy - kolor fioletowy
2. zmodyfikowane załączniki do SIWZ nr 1-5 i 8
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