Gozdnica 2014-06-20

GM. 271.2.2014

Zamawiający:
Gmina Gozdnica
68-130 Gozdnica
Ul. Świerczewskiego 2
Prowadzący postepowanie:
Urząd Miejski w Gozdnicy – Referat Gospodarki Miejskiej
68-130 Gozdnica
Ul. Świerczewskiego 2
Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ) w postepowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na „ Remont chodników w Gozdnicy ul. Świerczewskiego, Zacisze” – sygnatura
postepowania GM. 271.2.2014.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz.
907, ze zm.) dokonuje następujących zmian w treści SIWZ:
- na stronie 1 SIWZ zmienia się nazwę zadania które otrzymuje brzmienie:
„Częściowa przebudowa chodników wzdłuż ulic Zacisze- ul. Świerczewskiego oraz fragmentów chodników wzdłuż ul.
3-go Maja i Matejki w Gozdnicy”
- pkt.III ust. 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„ Przedmiotem zamówienia jest remont polegający na zmianie istniejącej nawierzchni chodników na kostkę
betonową gr 8 cm.
Remont dotyczy części chodników zlokalizowanych przy ul. Świerczewskiego, Zacisze, 3-go Maja i Matejki w
Gozdnicy i
tak:
- chodnik ul Świerczewskiego od skrzyżowania z ul. Kombatantów i Żeromskiego do skrzyżowania z ul. Matejki i
3Maja ,
- chodnik ul. Zacisze prawa strona od skrzyżowania z ul. Świerczewskiego do skrzyżowania z ul. Kościelną, lewa
strona od skrzyżowania z ul. Świerczewskiego do wjazdu na teren pawilonu handlowego
Zakres zadania obejmuje – bez zmian
- pkt.VII ust. 2 pkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„1) Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia objętego
przedmiotowym postępowaniem. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy w okresie ostatnich
5-ciu lat przed upływem terminu składania Ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym
okresie) wykonali minimum 2 roboty budowlane polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub

remoncie chodników z kostki o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto.
Pod pojęciem „wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat” rozumie się zakończenie roboty w tym okresie (protokół odbioru
datowany nie wcześniej niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert).
- pkt. VIII ust. 4 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„4. W celu wykazania spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia do oferty
dołączyć należy:
Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty
budowlane polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub remoncie chodników z kostki o
wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN brutto z podaniem wartości, daty i miejsca wykonania. Wykaz należy
sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone. „
- pkt XII ust. 1SIWZ otrzymuje brzmienie”
„1. Opakowanie i adresowanie oferty:
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).
GMINA GOZDNICA
ul. Świerczewskiego 2
68-130 GOZDNICA
OFERTA NA: „Częściowa przebudowa chodników wzdłuż ulic Zacisze- ul. Świerczewskiego oraz fragmentów
chodników wzdłuż ul. 3-go Maja i Matejki w Gozdnicy”
ZNAK SPRAWY: GM.271.2.2014
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
30.06.2014 r. godz. 10:30
- XVII ust.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości 3 % ceny brutto podanej w ofercie”
- w załącznikach nr 2; 3; 4; 7 i 9 zmienia się nazwę zadania z –„ Remont chodników w Gozdnicy ul.

Świerczewskiego, Zacisze i Matejki” na:
„Częściowa przebudowa chodników wzdłuż ulic Zacisze- ul. Świerczewskiego oraz fragmentów chodników wzdłuż
ul. 3-go Maja i Matejki w Gozdnicy”
- w załączniku nr 9 do SIWZ zmienia się § 16 ust. 1 który otrzymuje brzmienie:
1. „Wykonawca, wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny brutto, przedmiotu
zamówienia co stanowi kwotę: …………….. zł słownie …………………………..…………………………………..w formie
…………………………………………….
W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert tj:
W pkt.XIII ust. 1 i 2 SIWZ w miejsce daty 25.06.2014 r. wpisuje się datę 30.06.2014 r. Godziny pozostają bez zmian.
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Marek Jankowiak

Burmistrz
Zdzisław Płaziak

