Cewice, dnia 2015-11-06

Do wszystkich Wykonawców nr post ZP.ZIR.271.37.2015.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.ZIR.271.37.2015.w trybie
przetargu nieograniczonego na Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego
na przebudowę i rozbudowę budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu.

MODYFIKACJA
treści SIWZ
Wójt Gminy Cewice w imieniu Gminy Cewice z siedzibą organu Wykonawczego gminy 84-312
Cewice, ul. W. Witosa 16, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),
modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w powyższym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Zakres modyfikacji jest następujący
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ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dodaje się zapis:
2. Zakres dokumentacji projektowej i wykonawczej :
14) Zaprojektować instalacje: komputerową, telefoniczną, TV, sygnalizacji pożaru,
monitoringu wizyjnego oraz dzwonkową w rozbudowanej części.
15) Zaprojektować instalację odgromową dla rozbudowanej części
16) Zaprojektować technologię kuchni wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód,
uzgodnień, opinii, w tym właściwej jednostki sanitarno-epidemiologicznej
Zakres prac projektowych obejmuje:w ppkt 13 dodaje się litery
g)
projekt technologii zaplecza kuchennego wraz ze wszystkimi niezbędnymi
uzgodnieniami i opiniami, w tym z właściwą jednostką sanitarnoepidemiologiczną
h)
projekt instalacji: komputerowej, telefonicznej, TV, sygnalizacji pożaru,
monitoringu wizyjnego, dzwonkowej oraz odgromowej

ROZDZIAŁ XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

W SIWZ jest
12. Oferta musi zostać złożona w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystym opakowaniu,
opatrzonym nazwą i adresem Wykonawcy wraz z numerami telefonów. Opakowanie
powinno zostać zaadresowane następująco:
URZĄD GMINY
ul. W. Witosa 16
84-312 Cewice
oraz powinny zostać opatrzone napisem:

Oferta na Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę i
rozbudowę budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach wraz z
zagospodarowaniem terenu. Nie otwierać przed dniem 2015-11-10 i godziną 1115 .”

W SIWZ powinno być
13. Oferta musi zostać złożona w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystym opakowaniu,
opatrzonym nazwą i adresem Wykonawcy wraz z numerami telefonów. Opakowanie
powinno zostać zaadresowane następująco:
URZĄD GMINY
ul. W. Witosa 16
84-312 Cewice
oraz powinny zostać opatrzone napisem:
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Oferta na Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę i
rozbudowę budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach wraz z
zagospodarowaniem terenu. Nie otwierać przed dniem 2015-11-13 i godziną 1115 .”

ROZDZIAŁ XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT jest zapis
1. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub listownie na adres
podany w rozdziale XIII pkt 11 do dnia 2015-11-10 do godziny 1100; pokój nr 6 –
Sekretariat Urzędu
2. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
3. Otwarcie ofert:
1) otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 2015-11-10 o godzinie
1115 w sali nr 1
2) otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu składania
ofert, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert jest jednocześnie
dniem ich otwarcia;
3) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaka zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
4) podczas otwarcia ofert (część jawna postępowania) Zamawiający ogłosi nazwy
(firmy) i adresy Wykonawców oraz informacje dotyczące ceny oraz terminu
realizacji zamówienia zawarte w złożonych ofertach;
5) Informacje, o których mowa w pkt 3 ppkt 3 i 4, Zamawiający niezwłocznie
przekazuje Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich
wniosek
ROZDZIAŁ XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT powinien
być zapis:
4. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub listownie na adres
podany w rozdziale XIII pkt 11 do dnia 2015-11-13 do godziny 1100; pokój nr 6 –
Sekretariat Urzędu
5. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
6. Otwarcie ofert:
1) otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 2015-11-13 o godzinie
1115 w sali nr 1
2) otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu składania
ofert, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert jest jednocześnie
dniem ich otwarcia;
3) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaka zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
4) podczas otwarcia ofert (część jawna postępowania) Zamawiający ogłosi nazwy
(firmy) i adresy Wykonawców oraz informacje dotyczące ceny oraz terminu
realizacji zamówienia zawarte w złożonych ofertach;
5) Informacje, o których mowa w pkt 3 ppkt 3 i 4, Zamawiający niezwłocznie
przekazuje Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich
wniosek
W pozostałym zakresie SIWZ dla przedmiotowego postępowania pozostaje bez zmian

....................................................
(podpis kierownika Zamawiającego)
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