Kętrzyn, dnia 30.01.2020 r.

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

Do wszystkich Wykonawców
postępowania nr SO.271.03.2020
znak: SO.271.03.2020
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SO.271.03.2020 w trybie przetargu nieograniczonego „Zakup
samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy 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: „Zakup
samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn”,
znak post. SO.271.03.2020, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4, 4a pkt 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843
ze zm.) wprowadza modyfikację zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w następującym zakresie:
1) w rozdział IV SIWZ zmianie ulega termin realizacji zamówienia:
Przed modyfikacją

Po modyfikacji

Zamówienie należy zrealizować w terminie 50 dni

Zamówienie należy zrealizować w

kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

nieprzekraczalnym terminie do 14 kwietnia 2020r.

2) W rozdziale XI pkt 16 lit. a SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
Przed modyfikacją
a) ofertę

wraz

z

kompletem

Po modyfikacji
dokumentów

i

a)

ofertę wraz z kompletem dokumentów i

oświadczeń określonych w SIWZ należy złożyć w

oświadczeń określonych w SIWZ należy złożyć w

kopercie

kopercie

(opakowaniu),

zabezpieczona

w

odczytanie

zawartości

jej

sposób

opakowania. Kopertę należy

która

ma

być

uniemożliwiający
bez

uszkodzenia

zaadresować w

następujący sposób:

(opakowaniu),

zabezpieczona
odczytanie

jej

w

sposób

zawartości

opakowania. Kopertę należy

która

ma

być

uniemożliwiający
bez

uszkodzenia

zaadresować w

następujący sposób:

Gmina Miejska Kętrzyn

Gmina Miejska Kętrzyn

Oferta „Zakup samochodu do przewozu osób

Oferta „Zakup samochodu do przewozu osób

niepełnosprawnych na potrzeby Gminy

niepełnosprawnych na potrzeby Gminy

Miejskiej Kętrzyn”

Miejskiej Kętrzyn”

Nie otwierać przed 04.02.2020r., godz. 13:15

Nie otwierać przed 06.02.2020r., godz. 13:15

3) w rozdziale XII SIWZ pkt 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:
Przed modyfikacją
1) Miejsce

i

termin

Po modyfikacji

składania

ofert:

w

1)

Miejsce

i

termin

składania

ofert:

w

siedzibie zamawiającego – Urząd Miasta,

siedzibie zamawiającego – Urząd Miasta, 11-400

11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, w

Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, w Biurze Obsługi

Biurze

Interesantów (parter Urzędu), w terminie do

Obsługi

Interesantów

(parter

Urzędu), w terminie do 04.02.2020r. do

06.02.2020r. do godz. 13:00.

godz. 13:00.

2)

Miejsce

i

termin

otwarcia

ofert:

w

w

siedzibie zamawiającego, – Urząd Miasta, 11-

siedzibie zamawiającego, – Urząd Miasta,

400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr

11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11,

108, w dniu 06.02.2020 r. do godz. 13:15.

2) Miejsce

i

termin

otwarcia

ofert:

pokój nr 108, w dniu 04.02.2020 r. do
godz. 13:15.

4) Wprowadza się modyfikację § 2 załącznika nr 4 do SIWZ- istotne postanowienia
umowy w następującym zakresie:
Przed modyfikacją

Po modyfikacji

WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć przedmiot

WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć

umowy na własny koszt i ryzyko do siedziby

przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko do

Urzędu

siedziby Urzędu Miasta Kętrzyn, 11-400

Wojska

Miasta

Kętrzyn,

Polskiego

11

11-400
w

Kętrzyn,

terminie

50

ul.
dni

Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11 w

kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

nieprzekraczalnym terminie do 14

Koszty ubezpieczenia samochodu na czas transportu

kwietnia 2020r. Koszty ubezpieczenia

ponosi Wykonawca.

samochodu na czas transportu ponosi Wykonawca.

Integralną częścią niniejszej modyfikacji są wyjaśnienia nr 1 do SIWZ z dnia 30.01.2020r.

Na stronie internetowej Zamawiającego
http://bip.miastoketrzyn.pl/zamowienia_publiczne/110/status/rodzaj/wzp/zwr/
do pobrania:
1) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia;
2) zmodyfikowany ujednolicony formularz oferty;
3) zmodyfikowana ujednolicona specyfikacja funkcjonalno-techniczna ;
4) zmodyfikowane ujednolicone istotne postanowienia umowy.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić zmiany wprowadzone modyfikacją SIWZ podczas
sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta
(-) Ryszard Niedziółka

Niedziółka

Sporządziły:
J.B. B.S.

