Kętrzyn dnia 13.12.2019r.

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

Do wszystkich Wykonawców
postępowania nr SO.271.24.2019
znak: SO.271.24.2019
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SO.271.24.2019 w trybie przetargu nieograniczonego
„Dostawa oraz montaż wyposażenia do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie w
ramach projektu pn. „Kętrzyńskie maluszki-utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej
Kętrzyn”

MODYFIKACJA nr 1 do SIWZ
W nawiązaniu do prowadzonego przez Zamawiającego: Gminę Miejską Kętrzyn postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego: „Dostawa
oraz montaż wyposażenia do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w
Kętrzynie w ramach projektu pn. „Kętrzyńskie maluszki-utworzenie nowych miejsc
przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn”, znak postępowania SO.271.24.2019,
działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. ) Zamawiający wprowadza modyfikację zapisów
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:
1. W formularzu oferty- zał. nr 1 do SIWZ dokonuje się sprostowania nazwy postępowania:
Przed modyfikacją

Po modyfikacji

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu:
„Dostawa
Miejskiego

oraz

montaż

Przedszkola

wyposażenia

do

Odpowiadając
zamówieniu:

na

„Dostawa

ogłoszenie
oraz

o

montaż

Integracyjnego

wyposażenia do Oddziału Przedszkolnego

„Smerfowa kraina” w Kętrzynie w ramach

przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie

projektu „Nowoczesne przedszkole – nowe

w ramach

możliwości

maluszki-utworzenie

kętrzyńskich

przedszkolaków”,

projektu pn. „Kętrzyńskie

znak: SO.271.24.2019 opublikowane w Biuletynie

przedszkolnych

w

Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej

Kętrzyn”,

znak:

i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kętrzynie

opublikowane

w

nowych
Gminie

miejsc
Miejskiej

SO.271.24.2019
Biuletynie

Zamówień

Publicznych oraz na stronie internetowej i
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kętrzynie

Projekt „Kętrzyńskie maluszki – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” jest współfinasowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

2. We wzorze oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej- zał. nr 6 dokonuje się sprostowania nazwy postępowania:
Przed modyfikacją

Po modyfikacji

Przystępując do postępowania prowadzonego w

Przystępując do postępowania prowadzonego w

trybie przetargu nieograniczonego w sprawie

trybie przetargu nieograniczonego w sprawie

udzielenia

udzielenia

zamówienia

publicznego

pn.

zamówienia

publicznego

pn.

„Dostawa oraz montaż wyposażenia do

„Dostawa oraz montaż wyposażenia do

Miejskiego

Oddziału

Przedszkola

Integracyjnego

Przedszkolnego

przy

Szkole

„Smerfowa kraina” w Kętrzynie w ramach

Podstawowej nr 3 w Kętrzynie w ramach

projektu „Nowoczesne przedszkole – nowe

projektu

możliwości kętrzyńskich przedszkolaków”,

utworzenie nowych miejsc przedszkolnych

znak: SO.271.24.2019 oświadczam, że:

w

pn.

Gminie

„Kętrzyńskie

Miejskiej

maluszki-

Kętrzyn”,

znak:

SO.271.24.2019 oświadczam, że:

Niniejsza modyfikacja SIWZ ma charakter porządkowy, nie zmienia treści SIWZ, nie wpływa
na krąg potencjalnych wykonawców, co uzasadnia dokonanie niniejszej modyfikacji SIWZ bez zmiany
terminu składania ofert, który upływa w dniu 18.12.2019r. o godz. 12.00.
W związku z dokonaną modyfikacją SIWZ Zamawiający zamieszcza na stronie BIP
Zamawiającego
http://bip.miastoketrzyn.pl/zamowienia_publiczne/110/286/Dostawa_oraz_montaz_wyposazenia_do_
Oddzialu_Przedszkolnego_przy_Szkole_Podstawowej_nr_3_w_Ketrzynie_w_ramach_projektu_pn___E2
_80_9EKetrzynskie_maluszki-tworzenie_nowych_miejsc_przedszkolnych_w_Gminie_Miejskiej_Ketrzyn/
zmodyfikowane, ujednolicone załączniki do SIWZ:
zm1- zmodyfikowany ujednolicony wzór formularza oferty;
zm6-

zmodyfikowany

ujednolicony

wzór

oświadczenia

o

przynależności

albo

braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej- zał. nr 6.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta
(-) Ryszard Niedziółka

Sporządziła:
B.S.

Projekt „Kętrzyńskie maluszki – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” jest współfinasowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

