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Golina, 10.05.20't9r.

zmiana treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego pn. Pzebudowa drogi - Osied!e Starówka,

ul. Staromiejska w Golinie.

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

publicznych (Dz. U. z 2018 f. poz. 1986 ze zm,), da|ej ustawa Pzp, ktorego treśó brzmi:

"W uzasadnionych przypadkaich zamawiający może przed upływem terminu składania ofert

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści

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

Pzp, zgodnie z którym: 'jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia powadzi

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

ogłoszenia w Biuletynie Zamówien Publicznych..."

W związku z udzielonymi 10.05.2019r. odpowiedziami na zapytania dotyczące realizacji

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

z uwagi na koniecznośc udzielenia wykonawcom niezbędnego, dodatkowego czasu

na wykonanie przedmiotu zamówienia i prawidłowe pzygotowanie ofeń, zamawiający

wprowadza zmiany do treści siwz, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące

dla wykonawców:

1. ppkt. 3.1 1. siwz otrzvmuie brzmienie:

3.11, Zamawiający przewiduje mozliwość udzielenia zamówień, Ó których mowa

w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, w zakresie zgodnym z niniejszym zamówieniem

podstawowym (roboty budowlane polegające na budowie, przeb{dowie lub remoncie

dróg w nawierzchni z kostki betonowej), o wańości do 5% realizowanego zamówi.enia

podstawowego). :

2. pkt 4. siwz otrzvmuie bzmienie, i -

Termin wykonania zamówienia: 31l08t2019r. "*

3. ppkt 5.5,1., lit a) siwz otrzvmuie brzmienie:

5.'t.1. posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

a) o udzielenie zamowienia mogą ubiegac się Wykonawcy, którzy nie wcześniej niz

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofeń, a jeźeli okres

prowadzenia działalnościjest krotszy - w tym okresie, wykonali należycie, co najmniej

jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie drogi, u|icy
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lub placu w nawierzchni z kostki brukowej o wańości brutto nie mniejszej niż
100000,00 zł brutto, która została wykonana wsposob należyty, w tym zgodnie

z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona;

4. ppkt 1 1.1. lit b) siwz otzymuie brzmienie:

b) termin składania ofert: do dnia 28/05/2019r.. do qgdz. 10:00,

5. ppkt 1 1.2. lit b) siwz otrzymuie bzmienie:

b) termin otwarcia ofeń: w dniu 28/05/2019r., o oodz, 10:15,

6. ppkt. 18.1, siwz otrzvmuie brzmienie:

18,1. Zamawiający wymaga, zgodnie z postanowieniami ań, 29 ust. 3a ustawy Pzp,

zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę,

osob wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

wszelkie prace fizvczne związane z wvkonaniem podbudowv. ułozeniem nawiezchni

z ko§tk| brukowei, roboty wvkończeniowe. obsługa maszyn i urzadzeń niezbednvch

do realizacii przedmiotu zamówienia, itp., których wykonanie polega na wykonywaniu

pracy w sposób okreŚlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

pracy.

7. § 1 ust 5 wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 3 do siwz (Przedmiot umowy),

otrzymuje brzmienie:

5, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub

podwykonawcę osób wykonujących wskazane ponizej czynności w trakcie realizaĄi
zamówienia:

wszelkie prace fizvczne zwiazane z wvkgnaniem podbudowv, ułozeniem nawierzchni

do realizacii przedmiotu zamowienia.
_,

W § 12 wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 3 do siwz (DopuszczaIność

dokonywania zmian postanowień umowy oraz warunki dokonywania takich zm|an),

zamawiĄący, w ustępie 3 pkt 3.1, dodaje tiret piąty w bzmieniu: i -

- konieczność przeprowadzenia prac, badań archeologicznych i innych działańw zwiąiru
z wykonywaniem robót budowlanych, zgodnie z Pozwoleniem NR 125l2019tc
na prowadzenie badań archeologicznych, z dnia 06,05,2019 roku, Wielkopolskiego

Wojewódzkiego Konsenłatora Zabytków Wojewódzkiego Uzędu Ochrony Zabytkow

w Poznaniu Delegatura w Koninie.

Pozostała treśc siwz i załącznikow nie ulega zmianie.

\
\
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Z uwagi na zmiany treści siwz, prowadzące do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,

zamieszczonego w Biuletynie Zamowień Publicznych pod nr 541519-N-20't9

z dnia 2019-04-26 r., zamawiający na zasadzie ań, 12a ust. 1 ustawy Pzp, przedłuża termin

składania ofeń o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofeńach,

Termin wniesienia wadium zostaje przesunięty na dzień: 28IO5I2O19 r.

Nadmienić należy, iż wykonawcy są zobowiązani do przygotowania ofeńy

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do siwz niniejszym dokumentem z dniem

1010512019 r., które są obowiązujące w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

Zamieszczono na stron ie internetowej za m awiaj ąceg o : www. gol i na. pl


