Fijewo, 6 czerwca 2018 r.

Wszyscy Wykonawcy

GKIZP.271.7.2018

MODYFIKACJE
treści SIWZ - 1
Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) modyfikuję treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa hali sportowej
w miejscowości Byszwałd”.
Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania ofert.
Nowe terminy i zapisy są następujące:
1. Punkt 9.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„9.2 Wadium musi być wniesione do dnia 19.06.2018 r. do godz. 9:00.”
2. Punkt 11.13 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„11.13 Kompletną ofertę należy złożyć w kopercie opatrzonej opisem:

…………………………………
(oznaczenie wykonawcy)
„Oferta w postępowaniu na
budowę hali sportowej w miejscowości Byszwałd”
Nie otwierać przed dniem 19.06.2018 r. godz. 9:30”

3. Punkt 12.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„12.1 Oferty należy składać w terminie do dnia 19.06.2018 r. do godz. 9:00
w Urzędzie Gminy Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa, w sekretariacie”
4. Punkt 12.6 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„12.6 Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.06.2018 r. o godz. 9:30 w Urzędzie Gminy
Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa, sala LZS, budynek D”
Ponadto Zamawiający zmienia formularz oferty, który otrzymuje nowe brzmienie.
Nowy formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszych modyfikacji.
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Zmiany w formularzu oferty:
W pkt 3 wykreśla się słowa: „oraz odwiedziliśmy miejsce budowy”
Dodaje się pkt 9 o następującym brzmieniu:
„9. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO) wobec osób fizycznych, od
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**”
Powyższe modyfikacje zostaną przekazane Wykonawcom, którym przekazano
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i są dla nich wiążące. Zatem należy je
uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie. Modyfikacje treści SIWZ oraz zmianę
ogłoszenia o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

Wójt Gminy Lubawa
/-/ mgr inż. Tomasz Ewertowski

Modyfikacje treści SIWZ zamieszczono na stronie www Zamawiającego www.bip.gminalubawa.pl dn. 06.06.2018 r.
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Załącznik nr 1
do modyfikacji nr 1
z 6 czerwca 2018 r.
Formularz oferty
Dotyczy przetargu nieograniczonego pn: „Budowa hali sportowej w miejscowości
Byszwałd”.
Dane Wykonawcy:
Nazwa firmy: ..................................................................................................................
Adres: ............................................................................................................................
Powiat: ............................................... Województwo: ..................................................
KRS: ................................ NIP: ................................ REGON: .....................................
Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na który Zamawiający będzie przesyłał
korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem:
Tel.: ................................ Faks.: ................................ e-mail: .......................................
Numer rachunku bankowego: ........................................................................................
Zaliczam(y) się do małych i średnich przedsiębiorstw (zaznaczyć właściwe):
TAK

/

NIE

Oferujemy wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia zgodnie
z załączonym do oferty kosztorysem ofertowym oraz wymaganiami SIWZ
i dokumentacji projektowej za:

Cena brutto
(cena netto +
VAT):

…………………………… złotych
słownie: ……………………………………………………………………
………………………………………………………… ……/100 złotych

Oświadczam, że:
1. Przedmiot zamówienia będziemy realizować w terminie określonym przez
Zamawiającego:
> od dnia zawarcia umowy do 31 października 2019 roku
oraz, że przyjmujemy warunki płatności podane w specyfikacji i projekcie umowy.
2. Zobowiązujemy się do ponoszenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji
i rękojmi za wady wykonanego przedmiotu zamówienia przez okres
………………… miesięcy (słownie: ………………………………………………………
(WPISAĆ LICZBĘ MIESIĘCY – MINIMUM: 60, MAKSYMALNIE: 84)
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3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

za jakość wykonanych robót, użytych materiałów chyba, że producent użytych
materiałów do wykonania przedmiotu umowy udzieli gwarancji dłuższej.
Zapoznaliśmy się z SIWZ i dokumentacją techniczną oraz nie wnosimy do nich
zastrzeżeń, posiadamy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
Akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą.
Akceptujemy zapisy projektu umowy.
Przedmiot zamówienia zrealizujemy
samodzielnie / przy udziale
podwykonawców*
Zakres robót wykonywanych przy udziale podwykonawcy (jeżeli
Wykonawca przewiduje udział podwykonawcy przy realizacji zadania należy
wymienić zakres robót oraz zaleca się wskazanie nazwy podmiotu
wykonującego te roboty):
a) ……………………………
b) ……………………………
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona
podwykonawcy lub podwykonawcom:
……………………… zł brutto (LUB) ……………%
W przypadku wybrania oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do
podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
Informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach …… stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie dostępne.
Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO) wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

........................., dnia......................

........................................................
podpis osoby uprawnionej do występowania
w obrocie prawnym

* niepotrzebne skreślić
** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści
oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
Na ...... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.
Załącznikami do oferty są w kolejności:
1.
2.
3.
4.
......
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