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MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeby Posterunku
Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) Zamawiający informuje, iż zmodyfikowana została
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie.:
1. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia rozdziale X. Opis sposobu
przygotowania oferty - pkt 4. otrzymuje brzmienie:
„4.Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie opatrzonej nazwą i
adresem wykonawcy, adresem zamawiającego, z następującą informacją:
Oferta do przetargu nieograniczonego pn.: „Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeby
Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu w systemie zaprojektuj i
wybuduj”.
(Proszę nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 17.07.2020r. godz. 12.15)
Koperta powinna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią do
momentu otwarcia ofert.

2. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia rozdziale XI. Miejsce i termin
składania oraz otwarcia ofert :
a) pkt 2. otrzymuje brzmienie:
„2. Termin składania ofert upływa 17.07.2020r. o godzinie 12.00. Oferty złożone po tym terminie
nie będą otwierane i zostaną niezwłocznie zwrócone, na zasadach określonych w art. 84 ustawy
Pzp.
b) pkt. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.07.2020r. o godzinie 12.15 w siedzibie
Zamawiającego
Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu ul. Sikorskiego 3,
59-940 Węgliniec
II piętro –sala narad

3.W specyfikacji istotnych warunków zamówienia rozdziale III. Opis przedmiotu
zamówienia pkt 13 otrzymuje brzmienie:
1) Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy.
2) Wymagany termin wykonania robót budowlanych do 30.07.2021r.
3) Przez termin zakończenia należy rozumieć datę podpisania protokołu odbioru końcowego
przedmiotu umowy bez wad i usterek.

3. W Formularzu nr 6 do siwz – „Projekt umowy”

a) w § 3 ust.1. otrzymuje brzmienie:
‘Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie do 30 lipca 2021r.
od dnia podpisania niniejszej umowy ze szczególnym uwzględnieniem punktów od 1 do 2 niniejszego
ustępu:
1) w terminie do 30 listopada 2020r. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i
przedłożenie do akceptacji Zamawiającemu, zgodnie z zapisami § 5 niniejszej umowy;
2) w terminie do 30 lipca 2021r . od dnia protokolarnego odbioru kompletnej dokumentacji
projektowej, o której mowa w pkt 1 niniejszego ustępu, realizacja robót budowlanych, zgodnie z
zapisami § 6 niniejszej umowy. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastąpi w terminie 5 dni od
daty podpisania niniejszej umowy.

Oferty nie uwzględniające w/w zmian będą odrzucone jako nie odpowiadające treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

