Kętrzyn, dnia 12.06.2018r.

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

Do wszystkich Wykonawców
postępowania nr SOO.271.19.2018

znak: SOO.271.19.2018

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SOO.271.19.2018 w trybie przetargu nieograniczonego
„Przebudowa Targowiska Miejskiego w Kętrzynie”.

MODYFIKACJA nr 2 do SIWZ

W nawiązaniu do prowadzonego przez Zamawiającego: Gminę Miejską Kętrzyn postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego:
„Przebudowa Targowiska Miejskiego w Kętrzynie”, znak postępowania SOO.271.19.2018,
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4, ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) wprowadza modyfikację
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następującym zakresie:
1) Zmianie ulegają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Zapis rozdziału VI SIWZ pkt 1 lit. a) podlega następującej zmianie:
Przed modyfikacją
Po modyfikacji
Zamawiający wymaga, by Wykonawca w okresie Zamawiający wymaga, by Wykonawca w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, w tym okresie, wykonał w sposób należyty krótszy, w tym okresie, wykonał w sposób należyty
oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończył co najmniej jedno zadanie prawidłowo ukończył co najmniej jedno zadanie
polegające na budowie lub przebudowie polegające na budowie lub przebudowie
obiektu budowlanego na kwotę co najmniej obiektu budowlanego na kwotę co najmniej
300 000,00zł.
200 000,00zł.
2) W rozdziale X SIWZ pkt 2 podlega następującej zmianie:
Przed modyfikacją
Po modyfikacji
2.
wadium w wysokości 10.000,00 zł 2.
wadium w wysokości 10.000,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100) należy wnieść (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100) należy wnieść
przed upływem terminu na składanie ofert, tj. do przed upływem terminu na składanie ofert, tj. do
dnia 15.06.2018r. do godz. 10.00,
dnia 18.06.2018r. do godz. 10.00,
3) W rozdziale XII pkt 15 lit. a SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
Przed modyfikacją
a) ofertę wraz z kompletem dokumentów i
oświadczeń określonych w SIWZ należy złożyć
w kopercie (opakowaniu), która ma być
zabezpieczona w sposób uniemożliwiający
odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia
opakowania. Kopertę należy zaadresować w
następujący sposób:
Gmina Miejska Kętrzyn
Oferta Przebudowa Targowiska Miejskiego w
Kętrzynie
Nie otwierać przed 15.06.2018r., godz. 10.15

Po modyfikacji

a) ofertę wraz z kompletem dokumentów i
oświadczeń określonych w SIWZ należy złożyć w
kopercie
(opakowaniu),
która
ma
być
zabezpieczona w sposób uniemożliwiający
odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia
opakowania. Kopertę należy
zaadresować w
następujący sposób:
Gmina Miejska Kętrzyn
Oferta Przebudowa Targowiska Miejskiego w
Kętrzynie
Nie otwierać przed 18.06.2018r., godz. 10.15

4) w rozdziale XIII SIWZ pkt 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:
Przed modyfikacją
Po modyfikacji
1.
Miejsce i termin składania ofert: w
siedzibie zamawiającego – Urząd Miasta, 11-400
Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, w Biurze
Obsługi Interesantów (parter Urzędu), w terminie
do 15.06.2018r. do godz. 10:00.
2.
Miejsce i termin otwarcia ofert: w
siedzibie zamawiającego, – Urząd Miasta, 11-400
Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 108, w
dniu 15.06.2018r. do godz. 10:15.

1. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie
zamawiającego – Urząd Miasta, 11-400 Kętrzyn,
ul. Wojska Polskiego 11, w Biurze Obsługi
Interesantów (parter Urzędu), w terminie do
18.06.2018r. do godz. 10:00.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie
zamawiającego, – Urząd Miasta, 11-400 Kętrzyn,
ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 108, w dniu
18.06.2018r. do godz. 10:15.

5) Wprowadza się modyfikację załącznika nr 4 do SIWZ- wykaz robót budowlanych w następującym
zakresie:
Przed modyfikacją
Po modyfikacji
Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed
Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał w sposób
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał
należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
w sposób
i
należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
prawidłowo ukończył co najmniej jedno zadanie
i prawidłowo ukończył co najmniej jedno zadanie
polegające na budowie lub przebudowie obiektu
polegające na budowie lub przebudowie obiektu
budowlanego na kwotę co najmniej 300 000,00zł. budowlanego na kwotę co najmniej 200 000,00zł.

Na stronie internetowej Zamawiającego
http://bip.miastoketrzyn.pl/zamowienia_publiczne/110/status/rodzaj/wzp/zwr/
do pobrania zmodyfikowany, ujednolicony wzór wykazu robót budowlanych- zał. nr 4 do SIWZ.
Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić zmiany wprowadzone modyfikacją SIWZ podczas
sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.
Oferty złożone bez zastosowania się do modyfikacji podlegać będą odrzuceniu jako niezgodne
z SIWZ.
Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Z up. Burmistrza Miasta
(-) Damian Nietrzeba
Z-ca Burmistrza Miasta

Sporządziła: S.P.

