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Ogłoszenie nr 540401013-N-2021 z dnia 12.01.2021 r.
Kętrzyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 772541-N-2020
Data: 30/12/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miejska Kętrzyn, Krajowy numer identyfikacyjny 51074344000000, ul. ul. Wojska
Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 752 05 20, email b.skalij@miastoketrzyn.pl, faks 89 752 05 31.
Adres strony internetowej (url): http://www.miastoketrzyn.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Zamówienie obejmuje: 1) Przebudowę sieci kanalizacji deszczowej wokół
jeziorka Kętrzyńskiego w oparciu o dokumentację budowlano wykonawczą – stanowiącą
załącznik nr 7a do niniejszej SIWZ, która zawiera szczegółowy opis i zakres przedmiotu
zamówienia w szczególności: a) roboty rozbiórkowe, b) roboty ziemne, c) budowa sieci
kanalizacji deszczowej, d) budowę studni rewizyjnych, e) budowa wpustów, f)odtworzenia
nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych, krawężników, obrzeży zgodnie z dokumentacją
projektową, g) zabezpieczenia infrastruktury podziemnej, h) odtworzenie trawników, i) budowę
separatorów i osadników, j) UWAGA: nie jest przedmiotem zamówienia odtworzenie
nawierzchni asfaltowych dróg,odtworzenie nawierzchni dróg z kostki betonowej opisane w
dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ. 2) Remont jezdni ulicy Szpitalnej,
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Kajki, Kościuszki i Asnyka w oparciu o dokumentację budowlano wykonawczą – stanowiącą
załącznik nr 7b do SIWZ, która zawiera szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia w
szczególności: a) roboty rozbiórkowe, b) roboty ziemne, c) częściowa wymiana krawężników
drogowych, d) remont jezdni wraz z podbudowami, e) częściowy remont chodników,
f)odtworzenie trawników, g) zabezpieczenia infrastruktury podziemnej, h) regulacja pionowa
istniejącej armatury naziemnej wszystkich urządzeń zlokalizowanych w jezdni (studnie, wpusty,
zasuwy, hydranty), i)wymiana armatury naziemnej wszystkich urządzeń zlokalizowanych w
jezdni na nową (zasuwy, włazy studni, kraty wpustów deszczowych), j) wymiana na nowe na
istniejących studniach kanalizacji deszczowej,sanitarnej i wpustach deszczowych pierścieni
odciążających, płyt nastudziennych, pierścieni regulacyjnych.3) Opracowanie projektu
organizacji ruchu na czas prowadzonych robót budowlanych, który musi zostać w pierwszej
kolejności uzgodniony z Zamawiającym. 4) Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie obejmuje: 1) Przebudowę sieci kanalizacji deszczowej
wokół jeziorka Kętrzyńskiego w oparciu o dokumentację budowlano wykonawczą – stanowiącą
załącznik nr 7a do niniejszej SIWZ, która zawiera szczegółowy opis i zakres przedmiotu
zamówienia w szczególności: a) roboty rozbiórkowe, b) roboty ziemne, c) budowa sieci
kanalizacji deszczowej, d) budowę studni rewizyjnych, e) budowa wpustów, f)odtworzenia
nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych, krawężników, obrzeży zgodnie z dokumentacją
projektową, g) zabezpieczenia infrastruktury podziemnej, h) odtworzenie trawników, i) budowę
separatorów i osadników, j) UWAGA: nie jest przedmiotem zamówienia odtworzenie
nawierzchni asfaltowych dróg,odtworzenie nawierzchni dróg z kostki betonowej opisane w
dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ. 2) Remont jezdni ulicy Szpitalnej,
Kajki, Kościuszki i Asnyka w oparciu o dokumentację budowlano wykonawczą – stanowiącą
załącznik nr 7b do SIWZ, która zawiera szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia w
szczególności: a) roboty rozbiórkowe, b) roboty ziemne, c) częściowa wymiana krawężników
drogowych, d) remont jezdni wraz z podbudowami, e) częściowy remont chodników,
f)odtworzenie trawników, g) zabezpieczenia infrastruktury podziemnej, h) regulacja pionowa
istniejącej armatury naziemnej wszystkich urządzeń zlokalizowanych w jezdni (studnie, wpusty,
zasuwy, hydranty), i)wymiana armatury naziemnej wszystkich urządzeń zlokalizowanych w
jezdni na nową (zasuwy, włazy studni, kraty wpustów deszczowych), j) wymiana na nowe na
istniejących studniach kanalizacji deszczowej,sanitarnej i wpustach deszczowych pierścieni
odciążających, płyt nastudziennych, pierścieni regulacyjnych.3) Opracowanie projektu
organizacji ruchu na czas prowadzonych robót budowlanych, który musi zostać w pierwszej
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kolejności uzgodniony z Zamawiającym. 4) Opracowanie dokumentacji powykonawczej. 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)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: Tak Informacja na temat wadium 1. Zamawiający wymaga wniesienia
wadium. 2. Wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł i 00/100) należy
wnieść przed upływem terminu na składanie ofert, tj. do dnia 14.01.2021 do godz. 10.00. 3.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu,
b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d)
gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa
w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w
pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy: Pekao SA nr konta 94
1240 5598 1111 0000 5032 0624 z dopiskiem(tytuł postępowania, którego wadium dotyczy). Za
termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto wskazane przez
Zamawiającego. 5. W przypadku wyboru innej niż pieniądz formy wniesienia wadium
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oryginał poręczenia lub gwarancji,przy czym
należy go dołączyć w sposób umożliwiający późniejszy zwrot. 6. Wadium musi obejmować cały
okres związania ofertą. 7. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa
się za wniesione prawidłowo. 8. Wadium składane w formie innej niż pieniądz musi zawierać
klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku
wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy PZP. Okoliczności te
muszą zawierać sytuacje określone:a) w art. 46 ust. 4a ustawy PZP, tj. jeżeli wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, b)w art. 46 ust. 5
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ustawy PZP, tj.: jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania
umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 9.
Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy PZP odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie
zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 10. Zamawiający zwróci lub
zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy PZP.
W ogłoszeniu powinno być: Tak Informacja na temat wadium 1. Zamawiający wymaga
wniesienia wadium. 2. Wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł i
00/100) należy wnieść przed upływem terminu na składanie ofert, tj. do dnia 21.01.2021 do
godz. 10.00. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)
pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach
bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o
których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 4.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy:
Pekao SA nr konta 94 1240 5598 1111 0000 5032 0624 z dopiskiem(tytuł postępowania, którego
wadium dotyczy). Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto
wskazane przez Zamawiającego. 5. W przypadku wyboru innej niż pieniądz formy wniesienia
wadium Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oryginał poręczenia lub
gwarancji,przy czym należy go dołączyć w sposób umożliwiający późniejszy zwrot. 6. Wadium
musi obejmować cały okres związania ofertą. 7. Wadium wniesione przez jednego ze
wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 8. Wadium składane w formie
innej niż pieniądz musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz
zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5
ustawy PZP. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone:a) w art. 46 ust. 4a ustawy PZP,
tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust. 3 i 3a, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej, b)w art. 46 ust. 5 ustawy PZP, tj.: jeżeli wykonawca, którego oferta została
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wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie wykonawcy. 9. Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy PZP odrzuci
ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 10.
Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy PZP.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 14.01.2021 , godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 21.01.2021 , godzina: 10:00
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