Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Wałowa 30
44-300 Wodzisław Śląski

Wodzisław Śląski, dn. 30 listopada 2018 r.

Do wszystkich Wykonawców nr post.: PCPR/070/23980/1/PN/2018
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr PCPR/070/23980/1/PN/2018, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa budynku oraz przystosowanie terenu przy
ul. Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby realizacji projektu pn.: Oaza aktywności”
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - III
Działając w imieniu zamawiającego – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Wodzisławiu
Śląskim, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dokonuję zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, opublikowanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa budynku oraz przystosowanie terenu przy
ul. Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby realizacji projektu pn.: Oaza aktywności”.
Zamawiający informuje, że w związku z uzgodnieniem projektu technicznego przebudowy kabli z Tauron
Dystrybucja S.A. nastąpiła zmiana projektu, zamiast przełożenia istniejących kabli należy ułożyć nowe kable.
Zamawiający na stronie internetowej zamawiającego https://pcpr.bip.powiatwodzislawski.pl zamieści
zmieniony: projekt przebudowy kabli nN i SN, przedmiar robót oraz specyfikację techniczną wykonania
i odbioru robót.
W związku z powyższym:
1. w Załączniku nr 2 do Działu II SIWZ – Projekt Wykonawczy (strona internetowa „Projekt
Wykonawczy_część II.zip”) w katalogu pn. „VI. Projekt Wykonawczy – Instalacje elektryczne_2 –
przebudowa kabli” (strona internetowa „VI. INSTALACJE ELEKTRYCZNE_2_PW”) dokonuje się zmiany i w
miejsce pliku „1. Instalacje elektryczne zewnętrzne - część opisowa.pdf” wprowadza się plik „Zmiana
treści SIWZ - Instalacje elektryczne zewnętrzne - część opisowa” oraz w miejsce pliku „1.E1 Projekt zagospodarowania terenu.pdf” wprowadza się plik „Zmiana treści SIWZ - E1 - Projekt
zagospodarowania terenu”;
2. w Załączniku nr 3 do Działu II SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót w miejsce
pliku „7. SST-5_Instalacje elektryczne_przebudowa kabli.pdf” wprowadza się plik „Zmiana treści SIWZ SST-5 – Instalacje elektryczne – przebudowa kabli”;
3. w Załączniku nr 4 do Działu II SIWZ – „Przedmiary robót”, w miejsce pliku „2. Przedmiar robót - B.
roboty budowlane - zagospodarowanie terenu.pdf” wprowadza się plik „Zmiana treści SIWZ - Przedmiar
robót - B. roboty budowlane - zagospodarowanie terenu”.
W związku z dokonanymi zmianami zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin
składania i otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 12.12.2018 r.
1)

W konsekwencji ulega zmianie brzmienie Działu I SIWZ „Instrukcja dla Wykonawców”:
w Rozdziale X „Wadium”:

pkt 7 otrzymuje nowe brzmienie:

„Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. przed 12.12.2018 r. godz. 12:00, przy
czym wadium w pieniądzu, zamawiający będzie uważał się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki
pieniężne wpłyną na konto zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.”
2) w Rozdziale XIII „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”:

pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„Oferty należy składać w formie pisemnej, w kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wałowej 30 (pok. 11 - parter), w terminie do dn. 12.12.2018 r. godz.
12:00.”

1

pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„Opakowanie musi zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia wraz z pieczęcią firmową wykonawcy
wraz z adresem i nr telefonu oraz faksu oraz adres e-mail, z dopiskiem „OFERTA – nie otwierać przed
terminem otwarcia ofert tj. 12.12.2018 r. godz. 12:15.”

pkt 7 otrzymuje nowe brzmienie:

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12.12.2018 r. godz. 12:15 w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wałowej 30 (pok. 6 - parter).”
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić dokonane zmiany podczas sporządzania ofert.
Wykonawcy powinni również uwzględnić wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ zamieszczone przez
zamawiającego na stronie internetowej https://pcpr.bip.powiatwodzislawski.pl w dniu 15.11.2018 r. oraz
w dniu 20.11.2018 r.
W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.
Ponadto informujemy, iż przedmiotowe zmiany zostały zamieszczone w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia
i opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.11.2018 r. pod numerem 500287298-N-2018.

GŁÓWNY SPECJALISTA
Katarzyna Kabut

Rozdzielnik:
1) Wykonawcy zidentyfikowani w postępowaniu
2) Strona internetowa: https://pcpr.bip.powiatwodzislawski.pl
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