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Golina, 30.10,2019r,

zmiana treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonego w irybie

przetargu nieograniczonego pn. Rewitalizacja Osiedla Starówka

w miejscowości Golina rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego
w Golinie.

Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień

publicznych (Dz, U. z2018 r, poz. 1986 ze zm.), dalej ustawa Pzp, ktorego treśc brzmi:

"W L]zasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofeft

zmienić treść specyfikacji istotnych warunkow zamowienia. Dokonaną zmianę treści

specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej.,." oraz ust. 4a pkt 1 ustawy

Pzp, zgodnie z ktorym: "jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia powadzi

do zmiany treści ogłoszenia o zamowieniu, zamawiający: zamieszcza ogłoszenie o zmianie

ogłoszenia w Biuletynie Zamówien Publicznych,.."

W związku z udzielonymi 30.10.2019r. odpowiedziami na zapytania dotyczące realizacji

ww. przedmiotu zamówienia, oraz dokonane w związku z tym zmiany w siwz, zamawiający

wprowadza zmiany do treŚci siwz, zgodnie z ponizszymi postanowieniami, ktore są wiążące
dla wykonawcow:

1. ppkt. 5,3.2. siwz otrzvmuie brzmienie;

5.g.2. O udzielenie zamowienia mogą się ubiegac wykonawcy, ktęrzy skierują do realizacji
t

zamówienia po jednej osobie posiadającej uprawnieni. OQ, kierowania -"robotami

budowlanymi w specjalnościach. architektonicznej, "konstrukcyjno-budowlanej,
inzynieryjnej drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrybznych i

eIektroenergetycznych, uprawnienia do kierowania pracami konserwbtorsko-

restauratorskimi przy zieleni parkowej posiadająca kwalifikacje o ktorych mowa wąr-t. 37 b

ust, 1. Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

O udzielenie zamowienia mogą się ubiegaó wykonawcy, ktorzy skierują do realizacji

zamówienia osoby posiadające doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy na

przynajńniej jednej budowie dla powyzszego zakresu uprawnień.

2. ppkt 15.1 . lit b) siwz otrzvmuie brzmienie:
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b) termin składania ofeń. do dnia 13/01f /2019r., do qodz, 10;00.

3. ppkt 1.5,2, lit b) siylz otrzymuie brzmienie:

b)termin otwarcia ofeń: w dniu 13/11/20{9r,, o godz. 10:'t5.

Pozostała treśc siwz i załącznikow nie ulega zmianie.

Z uwagi na zmiany treści siwz, prowadzące do zmiany treści ogłoszenia o zamowieniu,

zamieszczonego w Biuletynie Zamowień Publicznych pod nr 613505-N-2019

z dnia 2019-10-23 r., zamawiający na zasadzie ań. 12a ust. 1 ustawy Pzp, przedłuża termln

składania ofeń o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.

Termin wniesienia wadium zostaje pzesunięty na dzień: 1311112019 r.

Nadmienic należy, iż wykonawcy są zobowiązani do przygotowania oferty

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do siwz niniejszym dokumentem z dniem

30l1012019 r., ktore są obowiązujące w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

Zamieszczon o n a stron ie i nte rnetowe 1 zamawiająceg o : www. g ol i n a, pl


