Czechowice – Dziedzice, dnia

20.04.2018 r.

INFORMACJA O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, OGŁOSZENIA O
ZAMÓWIENIU WRAZ Z TERMINEM SKŁADANIA OFERT
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia dla Kontrakt III „Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i
modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic Północ oraz w sołectwach: Ligota, Bronów,
Zabrzeg część 1 i część 3” realizowanego w ramach Projektu: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie
Czechowice-Dziedzice – etap 2”. Numer referencyjny: 11/POIS/JRP/2017

I.

ZMIANA SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w zakresie:
Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert z dnia 16.05.2018 r. do dnia 22.05.2018 r.:
1.

TOM I IDW – pkt. 21 ppkt. 1
ZAMIAST:

Ofertę należy złożyć w siedzibie prowadzącego Zamawiającego, Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice, (punkt kancelaryjny na parterze budynku)
w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

16.05.2018r.

do godz.

10:00

POWINNO BYĆ:
Ofertę należy złożyć w siedzibie prowadzącego Zamawiającego, Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice, (punkt kancelaryjny na parterze budynku)
w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

2.

22.05.2018r.

do godz.

10:00

TOM I IDW – pkt. 23
ZAMIAST:

Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., ul.
Szarych Szeregów 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice - Sala Konferencyjna nr 6 pierwsze piętro:

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Szarych Szeregów 2
tel./fax +48 32 215 43 40, +48 32 215 29 56
e-mail: pim@pim.czechowice-dziedzice.pl
www.pim.czechowice-dziedzice.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110057
NIP: 652-16-07-392
REGON 072686984
Kapitał zakładowy 49 727 000 zł

w dniu

16.05.2018r.

o godz.

10:30

POWINNO BYĆ:
Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., ul.
Szarych Szeregów 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice - Sala Konferencyjna nr 6 pierwsze piętro:
w dniu

22.05.2018r.

o godz.

10:30

3. TOM I IDW pkt 14 ppkt 4)

ZAMIAST:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego - PIM),
gwaranta lub poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich
siedzib,

a)

POWINNO BYĆ:
nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego – PIM
lub Zamawiających), gwaranta lub poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz
wskazanie ich siedzib,

4. TOM I – IDW pkt. 28, ppkt 5
ZAMIAST:

5. Zasady oceny kryterium Okres gwarancji (G).
W przypadku kryterium „Okres Gwarancji”, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w składanej ofercie
oferowany okres gwarancji dla wykonanych robót budowlanych.
Zamawiający przyzna punkty oceniając następująco:
1) za zaoferowanie okresu gwarancji 36 m-cy – 0 pkt,
2) za zaoferowanie okresu gwarancji 48 m-cy - 4 pkt,
3) za zaoferowanie okresu gwarancji 60 m-cy - 8 pkt,
4) za zaoferowanie okresu gwarancji 72 m-ce – 12 pkt,
5) za zaoferowanie okresu gwarancji 84 m-ce – 16 pkt,
6) za zaoferowanie okresu gwarancji 96 m-cy – 20 pkt.
UWAGA: (W przypadku nie usunięcia/nie przekreślenia pięciu z podanych sześciu terminów
oferowanej gwarancji w formularzu oferty, Zamawiający przyjmie do oceny oferty najkrótszy z
nieusuniętych/nie przekreślonych terminów).

POWINNO BYĆ:
5. Zasady oceny kryterium Okres gwarancji (G).
W przypadku kryterium „Okres Gwarancji”, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w składanej ofercie
oferowany okres gwarancji dla wykonanych robót budowlanych.
Zamawiający przyzna punkty oceniając następująco:
1. za zaoferowanie okresu gwarancji 36 m-cy – 0 pkt,
2. za zaoferowanie okresu gwarancji 42 m-cy - 5 pkt,
3. za zaoferowanie okresu gwarancji 48 m-cy - 10 pkt,
4. za zaoferowanie okresu gwarancji 54 m-ce – 15 pkt,

2

5.

za zaoferowanie okresu gwarancji 60 m-ce – 20 pkt,

UWAGA: (W przypadku nie usunięcia/nie przekreślenia czterech z podanych pięciu terminów
oferowanej gwarancji w formularzu oferty, Zamawiający przyjmie do oceny oferty najkrótszy z
nieusuniętych/nie przekreślonych terminów).

1) Zmianie ulega TOM I – IDW, otrzymuje nową nazwę TOM I – IDW po modyfikacji nr 1

II.

Zmianie ulega załącznik nr 1 do SIWZ – formularz oferty

1.
ZAMIAST:
3)

cena
Oferty
wynosi
brutto
………………………………………………………….
_____________________________________ PLN)

(słownie:

POWINNO BYĆ:
3)

cena Oferty wynosi łącznie brutto
…………………………………………………………. (słownie:
_____________________________________ PLN), w tym:
a. cena
Oferty
wynosi
brutto
dla
Zamawiającego
PIM
sp.
z
o.o.:
………………………………………………………….(słownie: _________________PLN)
b. cena
Oferty
wynosi
brutto
dla
Zamawiającego
Gmina
Czechowice-Dziedzice:
………………………………………………………….(słownie: ______________________ PLN)

2.
ZAMIAST:
10) zobowiązuję(my) się do udzielania gwarancji jakości dla wykonanego przedmiotu zamówienia na
zasadach opisanych postanowieniami Tomu II SIWZ – Projektu Umowy, a oferowany przeze mnie (nas)
termin gwarancji jakości wynosi:
36 miesięcy
48 miesięcy
60 miesięcy
72 miesiące
84 miesiące
96 miesięcy1
(* Wykonawca skreśla niepotrzebne)
W przypadku nie usunięcia/nie przekreślenia pięciu z podanych sześciu terminów, Zamawiający
przyjmie do oceny oferty najkrótszy z nie usuniętych / nie przekreślonych terminów),

POWINNO BYĆ:

1

Wykonawca usuwa/przekreśla niepotrzebne.
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10) zobowiązuję(my) się do udzielania gwarancji jakości dla wykonanego przedmiotu zamówienia na
zasadach opisanych postanowieniami Tomu II SIWZ – Projektu Umowy, a oferowany przeze mnie (nas)
termin gwarancji jakości wynosi:
36 miesięcy
42 miesięcy
68 miesięcy
54 miesiące
60 miesiące2
(* Wykonawca skreśla niepotrzebne)
W przypadku nie usunięcia/nie przekreślenia czterech z podanych pięciu terminów, Zamawiający
przyjmie do oceny oferty najkrótszy z nie usuniętych / nie przekreślonych terminów),

Dodaje się:
19) Informujemy, że:
- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*
- wybór oferty będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w
odniesieniu do następujących towarów i usług:
…………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa (rodzaj) towaru, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku
podatkowego)
Wartość towarów lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to:
……………………………..…………………..zł netto.

1)
2)
III.

Zmianie ulega Załącznik nr 1 do SIWZ, otrzymuje nową nazwę Załącznik nr 1 do SIWZ po
modyfikacji nr 1
Zostaje dodany załącznik nr 1 A do SIWZ – wykaz cen

Zmianie ulega załącznik nr 10. Tabela elementów rozliczeniowych KIII do TOM III OPZ – załącznik do
PFU

1.
W preambule do Tabeli Elementów Rozliczeniowych dodano zapis:
„Zamawiający przewiduje podział płatności za opracowaną dokumentację projektową na następujące części:
- za opracowaną zgodnie z Umową, zaakceptowaną przez Zamawiającego, dokumentację projektową, złożoną
do odpowiedniego organu administracji państwowej – 70% ceny ofertowej za prace projektowe
- za uzyskanie prawomocnego pozwolenia na podstawie złożonej dokumentacji projektowej – 20%
- za opracowaną zgodnie z Umową, zaakceptowaną przez Zamawiającego, dokumentację powykonawczą – 10%
ceny ofertowej za prace projektowe.”
2.
W arkuszu z Tabelą Elementów Rozliczeniowych dla części 1 (zakres zamówienia Gminy Czechowice-Dziedzice)
zmieniono nagłówek:

2

Wykonawca usuwa/przekreśla niepotrzebne.
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ZAMIAST:
„CENNIK ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH”

POWINNO BYĆ:
„TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH”
3.
W arkuszu z Tabelą Elementów Rozliczeniowych dla części 3 (zakres zamówienia Gminy Czechowice-Dziedzice)
zmieniono nagłówek:
ZAMIAST:
„CENNIK ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH”
POWINNO BYĆ:
„TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH”
4.
W arkuszu z Tabelą Elementów Rozliczeniowych dla części 3 (zakres zamówienia Gminy Czechowice-Dziedzice)
usunięto wpisane ilości i wartości podane dla poszczególnych pozycji rozliczeniowych.

1)

Załącznik 10. Tabela elementów rozliczeniowych KIII do TOM III OPZ – załącznik do PFU,
otrzymuje nowe następujące brzmienie Załącznik 10. Tabela elementów rozliczeniowych KIII po
modyfikacji nr 1
IV.

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 2018/S 065-145490

5. Ogłoszenie pkt IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
ZAMIAST:
Data: 16/05/2018
Czas lokalny: 10:00
POWINNO BYĆ:
Data: 22/05/2018
Czas lokalny: 10:00

6. IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
ZAMIAST:
Data: 16/05/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 2,
43-502 Czechowice-Dziedzice
- Sala Konferencyjna nr 6 pierwsze piętro,
POWINNO BYĆ:
Data: 22/05/2018
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Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 2,
43-502 Czechowice-Dziedzice
- Sala Konferencyjna nr 6 pierwsze piętro,

Pozostałe zapisy SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu nie ulegają zmianie.
Powyższe modyfikacje stanowią integralny element SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu.
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