Szczecin, dnia 27 marca 2019 r.
Nr pisma IMS-NM/101/2019
Znak sprawy: IMS/04/2019
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Strona | 1
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia
ryzyk budowlano-montażowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i
Młodzieży wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie,
boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej.”
Zamawiający w odpowiedzi na składane w przedmiotowej sprawie przez Wykonawców wnioski o
wydłużenie terminu składania ofert, w oparciu o przepis art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), niniejszym dokonuje modyfikacji
specyfikacji istotnych warunków zamówienia – zwanej dalej „SIWZ” – w ten sposób, że:
I.

W ROZDZIALE I (FORMA OFERTY):
1. PKT 10 otrzymuje brzmienie:
„Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy:
1) zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
Ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem
zamówienia podstawowego na następujących warunkach:
a) przedmiot zamówienia: powtórzenie usług podobnych do określonych w zamówieniu
podstawowym;
b) wielkość lub zakres zamówienia: do 25% wartości (brutto) zamówienia podstawowego
ustalonego na dzień podpisania umowy;
c) warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie: warunki umowy podstawowej oraz
ustalone w wyniku negocjacji.”
2. w PKT 12 ppkt 1 sformułowanie „nie otwierać przed 29 marca 2019r., godz. 11:00” zastępuje
się sformułowaniem „nie otwierać przed 4 kwietnia 2019r., godz. 11:00”.

II.

W ROZDZIALE XI (SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT):
1. w pkt 1 sformułowanie „w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2019r. do godz.
11:00”, zastępują sformułowaniem „w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 kwietnia 2019r.
do godz. 11:00”,
2. w pkt 5 sformułowanie „odbędzie się w dn. 29 marca 2019r., o godz. 11:15”, zastępują
sformułowaniem „odbędzie się w dn. 4 kwietnia 2019r., o godz. 11:15”.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Powyższe zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ i należy uwzględnić je w składanej ofercie.
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