Kowalewo Pomorskie, dnia 25.04.2018 r.
Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87-400 Kowalewo Pomorskie
Do wszystkich Wykonawców
zainteresowanych udziałem
w postępowaniu
Nr sprawy: GKiM.271.21.2018

Modyfikacja SIWZ
i przedłużenie terminu składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie: "Przebudowa dróg gminnych (Napole, NapolePluskowęsy), gmina Kowalewo Pomorskie”.
znak sprawy: GKiM.271.21.2018
Ogłoszenie w BZP - numer ogłoszenia: 549091-N-2018 z dnia 23.04.2018 r.
Gmina Kowalewo Pomorskie jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Przebudowa dróg gminnych
(Napole, Napole - Pluskowęsy), gmina Kowalewo Pomorskie”, Gmina Kowalewo Pomorskie,
zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz 4a pkt. 1) oraz art. 12a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) modyfikuje SIWZ oraz
przedłuża termin składania ofert:
1. Zamawiający dokonuje autokorekty treść SIWZ:
a) w pkt. 3.2 B. SIWZ w wykazie robót do wykonania dodaje się kolejny ppkt. o treści:
17) wykonanie drenu francuskiego oraz studni chłonnej na odcinku drogi wewnętrznej.
b) zał. nr 1 – Dokumentacja techniczna oraz SSTWiOR poprzez dodanie załącznika do projektu
budowlanego dla inwestycji pn. "Przebudowa części drogi gminnej nr 110129C na odcinku Napole
- Pluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie” dotyczący wykonania drenu francuskiego oraz
studni chłonnej na odcinku drogi wewnętrznej. Załącznik obejmuje opis techniczny, PZT,
przekroje konstrukcyjne drenu i studni chłonnej oraz SST;
c) zał. nr 2 - Przedmiar robót poprzez dodanie przedmiaru robót na zadanie "Przebudowa części
drogi gminnej nr 110129C na odcinku Napole - Pluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie”.
d) w § 1, pkt. 2B Projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ w wykazie robót do
wykonania dodaje się kolejny ppkt. o treści:
17) wykonanie drenu francuskiego oraz studni chłonnej na odcinku drogi wewnętrznej.
2. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający zgodnie z art. 12a ust. 1 i ust. 2 ustawy PZP przedłuża
termin składania i otwarcia ofert do dnia 11.05.2018 r. oraz modyfikuje dodatkowo SIWZ
w zakresie:
a)
pkt. 11.2. Ofertę (zamkniętą w kopercie) należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu lub drugiej

zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego. Koperta winna być zaadresowana:
Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pomorskie
oraz oznaczona: „Przetarg na przebudowę dróg gminnych (Napole, Napole - Pluskowęsy).
Nie otwierać do sesji otwarcia ofert – do dnia 11.05.2018 r. do godz. 9 15”, a także opatrzona
nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące
wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem
otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – jej nie otwarcie w trakcie
sesji otwarcia ofert.
b)
pkt. 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
12.1. Składanie ofert:
1) Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:
Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim
Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pomorskie
biuro nr 2 (sekretariat)
do dnia – 11.05.2018 r. do godz. 900.
2) Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską;
3) Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie wykonawcom.
12.2. Otwarcie ofert:
1) otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11.05.2018 r. o godz. 915 w Urzędzie Miejskim
w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 5 (pawilon sportowy), sala nr 1.
2) otwarcie ofert jest jawne;
3) bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda zebranym wykonawcom kwotę, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
4) po otwarciu ofert zostaną podane: nazwa i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
a także informacje dot. ceny oferty oraz terminu gwarancji i rękojmi;
5) niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej:
www.bip.kowalewopomorskie.pl informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi oraz warunków płatności
zawartych w ofertach.
Niniejsze stanowi integralną część SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział
w ww. postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem
powyższego.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
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