WIZP.271.6.1.2016

Kościerzyna, dnia 18.07.2016r.

……………………
……………………
……………………

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość
kwoty 209.000 euro na realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla połączeń
komunikacyjnych do Kościerskich Stref Aktywności Gospodarczej - CZĘŚĆ I: przebudowa dróg w Kłobuczynie
i Grzybowie, CZĘŚĆ II: przebudowa drogi w Dziemianach, CZĘŚĆ III: przebudowa drogi we Wdzydzach
Tucholskich, CZĘŚĆ IV: przebudowa drogi w Lipuszu, CZĘŚĆ V: przebudowa drogi w Lubaniu.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że
zmianie ulegają zapisy SIWZ:
1. pkt 6 SIWZ – zmienia się w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia dla części I, punkt otrzymuje
brzmienie:
„6. Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane:
Część I
- w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 09.12.2016r.
Część II
- w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.10.2016r.
Część III
- w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.10.2016r.
Część IV
- w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.10.2016r.
Część V
- w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2016r.”
2.

pkt 14.2.3. SIWZ otrzymuje brzmienie:
„14.2.3. Liczba punktów w kryterium termin wykonania zamówienia (Pt)
W kryterium „termin wykonania zamówienia” wykonanie przedmiotu umowy w okresie krótszym, niż wskazany
przez Zamawiającego w pkt 6 niniejszej SIWZ, tj.: 09.12.2016r. dla części I / 31.10.2016r. dla części II, III, IV
/ 30.11.2016r. dla części V o poniżej wskazaną ilość dni, zostanie przyznana następująca ilość punktów:

0 dni – 0 pkt

7 dni - 40 pkt
 14 dni - 100 pkt
W kryterium tym liczą się dni kalendarzowe.
W przypadku, kiedy Wykonawca nie wypełni lub wypełni niewłaściwie formularz ofertowy w zakresie kryterium
„termin wykonania zamówienia” Wykonawca zobowiąże się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie
wskazanym przez Zamawiającego w pkt 6 niniejszej SIWZ, tj. 09.12.2016r. dla części I / 31.10.2016r. dla części II,
III, IV / 30.11.2016r. dla części V i Zamawiający przyzna 0 pkt.
Pt = liczba punktów w kryterium x 0,05
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 5 pkt.”
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3.

w rozdziale 4 SIWZ, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla CZĘŚCI I - przebudowa dróg w Kłobuczynie
i Grzybowie, pkt 4. zakres dokumentacji podpunkt 7) otrzymuje brzmienie:
„7) opracowania, które wynikną na etapie prac projektowych, w szczególności ewentualne opracowanie
i przygotowanie stosownych dokumentów wraz z przeprowadzeniem procedury uzyskania decyzji środowiskowej,
gdyż podana w opisie długość 970 mb jest szacunkowa, jednak faktyczna wynikająca z projektu, może okazać się
dłuższa (powyżej 1 km), w takim przypadku decyzja środowiskowa będzie konieczna.

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zaktualizowany formularz ofertowy
dla części I.
Ponadto zgodnie z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża się termin składania ofert. Oferty
należy składać do dnia 26.07.2016r. do godz. 10:00 w pok. 62 Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400
Kościerzyna. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.07.2016r. o godz. 10:15 w pok. 13 tut. Urzędu. Jednocześnie zgodnie
z art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza się ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych, które zgodnie z art. 12a ust. 3 zostaje zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego.

Zamawiający prosi o niezwłoczne pisemne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma fax-em na nr 58 680-23-20.
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