URZĄD MIEJSKI
w Bobowej
ZP 341/1/2009
Bobowa, 2009-02-03

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w przetargu niegraniczonym na wykonanie zadania pn: „Budowa sali
gimnastycznej wraz z zespołem szatni i zapleczem technicznym przy Zespole Szkół Nr.1
w Bobowej”

Działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych
( tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz.1655 z późn. zmianami) Zamawiający –
Gmina
Bobowa przedłuŜa termin składania ofert i zmienia treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia z dnia 16.01.2009r. Nr.ZP.341/1/09 i wprowadza następujące zmiany.:
Rozdział V - Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków.
Pkt 3 a) zamiast: którzy w ciągu 5 ostatnich lat przed dniem wszczęcia niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia, wykonali z naleŜytą starannością przynajmniej dwa
zamówienia polegające na budowie lub przebudowie budynków o łącznej kwocie co
najmniej 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy zł)
Wprowadzony zostaje zapis pkt 3 a): którzy w ciągu 5 ostatnich lat przed dniem wszczęcia
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy- w tym okresie wykonali z naleŜytą starannością przynajmniej dwa
zamówienia polegające na budowie lub przebudowie budynków o łącznej kwocie co
najmniej 2.500.000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy zł)
Rozdział VI - Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Pkt.2 b) zamiast: wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu
lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali przynajmniej dwa
zamówienia polegające na budowie budynków o łącznej kwocie co najmniej
3.500.000,00 zł(słownie: trzy miliony pięćset tysięcy zł)
z podaniem ich wartości
oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe
roboty te zostały wykonane naleŜycie;( wg załącznika nr 4 )
Wprowadzony zostaje zapis pkt 2b): wykaz wykonanych robót budowlanych w
okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonali przynajmniej dwa zamówienia polegające na budowie lub przebudowie
budynków o łącznej kwocie co najmniej 2.500.000,00 zł brutto(słownie: dwa
miliony pięćset tysięcy zł) z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania
oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty te zostały wykonane
naleŜycie;( wg załącznika nr 4)
Pkt 6 zamiast: Dokumenty o którym mowa w pkt. f)-g) powinny być wystawione:
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polisa nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
informacja banku o posiadanych środkach finansowych lub zdolności kredytowej nie
wcześniej niŜ trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Wprowadzony zostaje zapis pkt 6: Dokument, o którym mowa w pkt. g) powinien
być wystawiony: informacja banku o posiadanych środkach finansowych lub
zdolności kredytowej nie wcześniej niŜ trzy miesiące przed upływem terminu
składania ofert.

Rozdział VIII - Wymagania dotyczące wadium.
Pkt. a) Zasady wnoszenia wadium.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 150.000,00 zł (słownie sto
pięćdziesiąt tysięcy zł). Wadium powinno być wniesione w terminie do dnia 06 lutego
2009r do godz.8.30. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane na
rachunek Zamawiającego nr 02 879710130010010002020006 : Bank Spółdzielczy w
Grybowie Oddział w Bobowej i opisane Wadium- nr sprawy ZP 341/1/09.
Wadium moŜe być wniesione w jednej z form wymienionych w art.45 ust.6 ustawy.
Oryginał wadium wniesionego w jednej z form określonej w art.45.ust.6 pkt 2-5 naleŜy
złoŜyć w kasie Urzędu Miejskiego w Bobowej. Kserokopię wadium potwierdzoną za
zgodność z oryginałem naleŜy dołączyć do oferty.
Wprowadzony zostaje zapis pkt a) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w
wysokości 150.000,00 zł (słownie sto pięćdziesiąt tysięcy zł). Wadium powinno być
wniesione w terminie do dnia 16 lutego 2009r do godz.8.30. Wadium wnoszone w
pieniądzu powinno zostać przelane na rachunek Zamawiającego nr 02
879710130010010002020006 : Bank Spółdzielczy w Grybowie Oddział w Bobowej i
opisane Wadium- nr sprawy ZP 341/1/09.
Wadium moŜe być wniesione w jednej z form wymienionych w art.45 ust.6 ustawy.
Oryginał wadium wniesionego w jednej z form określonej w art.45.ust.6 pkt 2-5 naleŜy
złoŜyć w kasie Urzędu Miejskiego w Bobowej. Kserokopię wadium potwierdzoną za
zgodność z oryginałem naleŜy dołączyć do oferty.

Rozdział XI - Opis sposobu przygotowywania ofert.

Pkt 4 zamiast :Zamawiający zaleca aby oferta była złoŜona w nieprzejrzystej,
zamkniętej kopercie
(opakowaniu), która będzie zaadresowana na adres: Urząd
Miejski w Bobowej 38-350 Bobowa Rynek 21 i będzie posiadać oznaczenie: Oferta
„Budowa sali gimnastycznej wraz z zespołem szatni i zapleczem technicznym przy Zespole
Szkół Nr 1 w Bobowej” nie otwierać przed 06 luty 2009r do godz. 900
Wprowadzony zostaje zapis pkt .4:
Zamawiający zaleca aby oferta była złoŜona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie
(opakowaniu), która będzie zaadresowana na adres: Urząd Miejski w Bobowej 38-350
Bobowa Rynek 21 i będzie posiadać oznaczenie: Oferta „Budowa sali gimnastycznej
wraz z zespołem szatni i zapleczem technicznym przy Zespole Szkół Nr 1 w Bobowej” nie
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otwierać przed 16 luty 2009r do godz. 900

Rozdział XII - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Pkt1) zamiast : Oferty naleŜy składać w siedzibie zamawiającego:
b)w terminie: do dnia 06.II.2009 r. do godz. 8.30.
Wprowadzony zostaje zapis pkt1) Oferty naleŜy składać w siedzibie zamawiającego:
b)w terminie: do dnia 16.II.2009 r. do godz. 8.30.
Pkt 9) zamiast: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego:
b) w dniu: 06.II.2009r r. o godz. 9.00.
Wprowadzony zostaje zapis pkt 9 : Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego:
b) w dniu: 16.II.2009r r. o godz. 9.00.
Rozdział XVIII - Postanowienia końcowe.

Pkt 3 zamiast :Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
Wprowadzony zostaje zapis pkt 3. Zamawiający dopuszcza moŜliwość udzielenia
zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niŜ 25% wartości zamówienia
podstawowego.
W pozostałym zakresie ogłoszenie i specyfikacja pozostaje bez zmian.
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