Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
11-400 K ętrzyn, ul ica P oznańska 6,
tel./fax: 897514953, 897514906,
e-mail: mwik_kn@op.pl, mwik_kn@interia.pl

znak: MWiK/DT/271/2018
Kętrzyn, dnia 28.03.2018 r.
Zamawiający:
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Poznańska 6
11-400 Kętrzyn

Do wszystkich Wykonawców
postępowania nr MWiK/DT/271/2018
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr MWiK/DT/271/2018 w trybie
przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: „Budowa instalacji elektrycznych,
telekomunikacyjnych i teletechnicznych dla potrzeb zadania „Transgraniczne Centrum
Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina w Kętrzynie – II
etap””

Modyfikacja nr 1 do SIWZ
W nawiązaniu do prowadzonego przez Konsorcjum firm: tj. Miejskie Wodociągi
i Kanalizację Sp. z o.o. w Kętrzynie – lidera konsorcjum, Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej „KOMUNALNIK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością –członka
konsorcjum, Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością – członka
konsorcjum postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego „Budowa instalacji
elektrycznych,
telekomunikacyjnych
i
teletechnicznych
dla
potrzeb
zadania
„Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul.
Chopina w Kętrzynie – II etap””, znak postęp. MWiK/DT/271/2018, Zamawiający działając

na podstawie art. 38 ust. 4 i art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r r. – Prawo
Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) wprowadza modyfikację
zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:
1) Rozdział V, ust 1, pkt. 1) SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
Przed modyfikacją

Po modyfikacji

1) by wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed

1) by wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

upływem terminu składania ofert wykonał w sposób należyty oraz

terminu składania ofert wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył jedną lub dwie

roboty budowlane branży elektrycznej na kwotę co

roboty budowlane branży elektrycznej na łączną kwotę co

najmniej 2 000 000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony

najmniej 1 000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion

złotych 00/100), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

złotych 00/100), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,

krótszy, na kwotę wprost proporcjonalną od 2 000 000,00

na kwotę wprost proporcjonalną od 1 000 000,00 zł do okresu

zł do okresu prowadzonej działalności.

prowadzonej

działalności.

W

załączeniu

zmodyfikowany

załącznik nr 4
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2) Rozdział IX, pkt. 2 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
Przed modyfikacją

Po modyfikacji

2. wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć

2. wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć

tysięcy zł 00/100) należy wnieść przed upływem

tysięcy zł 00/100) należy wnieść przed upływem

terminu na składanie ofert, tj. do dnia 29.03.2018r. do

terminu na składanie ofert, tj. do dnia 06.04.2018r. do

godz. 09.00,

godz. 11.00,

3) Rozdział IX, pkt. 4 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
Przed modyfikacją

Po modyfikacji

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem
na następujący rachunek bankowy: Pekao SA nr konta 25
1240 5598 1111 0000 5021 1674 z dopiskiem
(przetarg – stadion budynek główny). Za termin
wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia
środków na konto wskazane przez Zamawiającego.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem
na następujący rachunek bankowy: Pekao SA nr konta 25
1240 5598 1111 0000 5021 1674 z dopiskiem (przetarg
– stadion roboty elektryczne). Za termin wniesienia
wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto
wskazane przez Zamawiającego.

4) Rozdział XI, pkt. 15 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
Przed modyfikacją
15. Opis sposobu złożenia oferty:

Po modyfikacji
15. Opis sposobu złożenia oferty:

a) ofertę wraz z kompletem dokumentów i oświadczeń określonych

a) ofertę wraz z kompletem dokumentów i oświadczeń określonych

w SIWZ należy złożyć w kopercie (opakowaniu), która ma być

w SIWZ należy złożyć w kopercie (opakowaniu), która ma być

zabezpieczona w sposób uniemożliwiający odczytanie jej zawartości

zabezpieczona w sposób uniemożliwiający odczytanie jej zawartości

bez uszkodzenia opakowania. Kopertę należy zaadresować w

bez uszkodzenia opakowania. Kopertę należy zaadresować w

następujący sposób:

następujący sposób:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Oferta „Przetarg - Stadion Roboty elektryczne,

Oferta „Przetarg - Stadion Roboty elektryczne,

teletechniczne i telekomunikacyjne” Nie

teletechniczne i telekomunikacyjne” Nie

otwierać przed 29.03.2018r., godz. 09.15

otwierać przed 06.04.2018r., godz. 11.15
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5) Rozdział XII, pkt. 1-2 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Przed modyfikacją

Po modyfikacji

1. Miejsce i termin składania ofert: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

1. Miejsce i termin składania ofert: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

Sp. z o.o., 11-400 Kętrzyn, ul. Poznańska 6, pokój numer 10

Sp. z o.o., 11-400 Kętrzyn, ul. Poznańska 6, pokój numer 10

(sekretariat) w terminie do 29.03.2018r. do godz. 09:00.

(sekretariat) w terminie do 06.04.2018r. do godz. 11:00.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, tj.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, tj.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 11-400Kętrzyn, ul.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 11-400Kętrzyn, ul.

Poznańska 6, pokój numer 4 (świetlica) w dniu 29.03.2018r. do

Poznańska 6, pokój numer 4 (świetlica) w dniu 06.04.2018r. do

godz. 09:15.

godz. 11:15.

6) Rozdział XVI, pkt. 3 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
Przed modyfikacją

Po modyfikacji

1. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy
wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy:
Pekao SA nr konta 25 1240 5598 1111 0000 5021
1674 z dopiskiem Stadion – Budynek Główny.

1. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy
wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy:
Pekao SA nr konta 25 1240 5598 1111 0000 5021
1674 z dopiskiem Stadion – Roboty Elektryczne.

Na stronie internetowej Zamawiającego do pobrania:
1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP nr 500067437-N-2018 z dnia 28.03.2018r.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić zmiany wprowadzone modyfikacją SIWZ podczas
sporządzania ofert.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

(-) Roman Świtaj
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