
Zamawiający na mocy przysługujących mu w świetle przepisów art. 38.ust 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 roku , poz. 2164 z późn. zm.)

uprawnień niniejszym:
Zawiadamiam Wykonawców , iż w dniu dzisiejszym zmieniono niektóre zapisy SIWZ w następujący
sposób:

/.Skreśla się zapis 2.2.1. ^ozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego
2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich, te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz.

231"), i zastępuje Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. „Rodzaje

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o

udzieleniezamówienia"Dz.U.2016.1126z dnia 2016.07.27

II.Skreśla się treść zapisu 3.6 SIWZ
-„Zamawiający żąda by Wykonawca wskazał w ofercie część zamówienia, której

wykonania chce powierzyć podwykonawcy lub podania przez wykonawcę nazw

(firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach

określonych w art. 26 ust. 2 b PZP . w celu wykazania spełnienia warunków udziału

w postępowaniu, o których mowa w 22 ust. 1 PZP."

i zastępuje
-„Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale

podwykonawców.  Zakres  prac,   który  wykonawca  zamierza  powierzyć

podwykonawcom oraz nazwy podwykonawców należy  wymienić  w ofercie

Wykonawcy. W przypadku gdy wykonawca nie wskaże powyższych informacji,

Zamawiający uzna, iż zamówienie realizowane będzie bez udziału

podwykonawców. "

III.W treści pkt. 5.3 wykreśla się ,ątrt. 26 ust. 2b PZ"

Dotyczy :postepowania w sprawie wyboru wykonawcy na realizacje zamówienia publicznego pn.:

„Budowa Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i
Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz Z zagospodarowaniem terenu, parkingiem -I etap posadowienie

budynku"
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Międzyzdroje

„Nowe Centrum" Sp. z o.o.
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Międzyzdroje, dnia 27 luty 2017r.

k:



IV.Zmienia się treść zapisu pkt. 10.3.2 c) wykreślając zapis :
- „ Oferta -. Budowa przychodni zdrowia Międzyzdrojach "

i zastępuje go :
- „ Oferta- Budowa Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z
Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z
zagospodarowaniem terenu, parkingiem -I etap posadowienie budynku "

V.Zmienia się treść pkt. 13.2 poprzez wykreślenie zapisu:

-„ Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie
wyłącznie kryterium ceny - znaczenie kryterium 100%"

-zastępując go zapisem:

-„13.2 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca

najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

13.2.1Cena oferty brutto (C)60 %

13.2.2Przedłużenie okresu gwarancji(G)40 %"

VI. Zmienia się treść pkt. 13.3 poprzez wykreślenie zapisu :

- „ Oferty będą oceniane wg wzoru najniższa cena brutto oferty   x 100 =pkt.

cena brutto badanej oferty"

-zastępując go zapisem:

„ 13.3.1 Punkty będą przyznawane wg następujących zasad :1%-1 punkt

13.3.2 Cena oferty (C)

a)oferta z najniższą ceną brutto otrzyma 60punktów

b)punkty pozostałych ofert liczone będą wg proporcji matematycznej z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku

C ^ (Cmin/Cob.)X60

gdzie:   C- ilość punktów za kryterium ceny

C min      - najniższa cena oferowana brutto

C ob- cena brutto oferty badanej

13.3.3 Przedłużenie okresu gwarancji:

Ocenie podlegać będzie gwarancja ponad wymagane 3 letnie minimum.

a) Punkty za okres gwarancji ofert liczone będą według proporcji matematycznej z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku :



G- ilość punktów za kryterium gwarancji
Gob- okres gwarancji oferty badanej
Gmax- maksymalny punktowany okres gwarancji równy 60 miesięcy

G min- minimalny wymagany okres gwarancji równy 36 miesięcy

Okres gwarcmcji należy określić w miesiącach

b)Oferta z okresem gwarancji równej 60 miesięcy lub dłuższym otrzyma 40 punktów,
c)Zaoferowanie gwarancji równej wymaganemu minimum (36 miesięcy) spowoduje

nieprzyznanie żadnego punktu w tym kryterium

d)Zaoferowanie gwarancji poniżej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty

zgodnie z art. 89 ust. I pkt 2 ustawy PZP

e)W przypadku gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji powyżej 60 miesięcy,
zamawiający do oceny ofert przyjmie 60 miesięcy, natomiast do umowy zostanie

wpisany okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę. "

VII.Zmianie ulega zapis wzoru umowy będącego załącznikiem do SIWZ gdzie zmienia się treść  14

ust. 1 w taki sposób, iż wykreśla się zapis
-„3 lat (słownie: trzech lat)."

w zamian pozostawiając puste pole w które wpisany będzie zaproponowany przez Wykonawcę w
ofercie okres gwarancji.

oraz w ust. 4 w miejsce wykropkowane wpisuje się „0,5%"

VIII.Zmianie ulega treść zapisu 6.2.1 poprzez usunięcie zapisu

- „ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na

podstawie art. 24 ust. 1 PZP, złożone według wzoru stanowiącego zał. Nr 2 SIWZ (wykonawca

składa oryginał oświadczenia)."

I nadaje mu nową treść:

„6.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy oraz oświadczenie o spełnianiu

warunków udziału i podmiotach trzecich:

6.2.1.1W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów

określonych w pkt 6.2.1 wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o

braku podstaw do wykluczenia wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz.

6.2.1.2W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o

których mowa w 6.2.2.1 oraz podmioty trzecie, na zasobach których wykonawca polega spełniają

warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu, wykonawca dołącza do oferty

aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich,

według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 i 4 do siwz.

6.2.1.3W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, ww. oświadczenie o

braku podstaw do wykluczenia wykonawcy składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o

zamówienie natomiast oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich składa
pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.



XI.Skreśla się dotychczasową treść punktu 11.1 i wprowadza następującą treść:

„ Oferty należy składać do dnia: 2017 - 03-  13  dogodź.. 13:00

w siedzibie zamawiającego

„Nowe Centrum"sp. zo.o..

ulica Niepodległości lOa (budynekprzychodni zdrowia) 1 piętro

72-500Międzyzdroje"

XII.Skreśla się dotychczasową treść punktu 11.3 i wprowadza następującą treść:

„ Oferty zostaną otwarte dnia: 2017-03- 13 o godz. 13.30

w siedzibie zamawiającego

„Nowe Centrum"sp. zo.o.

Ulica Niepodległości lOa

72 -500 Międzyzdroje "

XIII.Skreśla się punkt 6.2.5 SIWZ.

DC. W punkcie 5.2 po wykreśla się ust.2 art. 24 PZP.

X. Dodaje się punkt 5.10 o brzmieniu: „ O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który

nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach o których mowa wart. 24 ust. 1 pkt. 12)-

23) ustawy PZP'"

6.2.1.4W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o

których mowa w 6.2.1.1 potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia.

6.2.1.5Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,

warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym

mowa w 6.2.1.2. "

6.2. 2 Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej ceniona , do złożenia w

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnego odpis z właściwego rejestru tub z

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5

pkt 1 ustawy. W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę
wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Zamawiający wezwie wykonawcę również o dokumenty opisane w punktach 6.2.4. 6.2.5



Spółk^ wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378351 . Akta rejestrowe znajdują się w Sądzie
Rejonowym Szczecin- Centrum w Szczecinie, XII! Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału
zakładowego 33. 909. 250,00 zł(słownie: trzydzieści trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt zł) w
całości opłacony.

XII. Zmienia się załącznik nr 3 do siwz poprzez jego wykreślenie i nadanie mu nowej treści dołączonej
do zmiany SIWZ.

XIV. Pozostałe postanowienia SIWX nie ulegają zmianie


