                                                                                                         Wodzisław Śląski 26.07. 2019 r.
WCK.3.2019


                                                             MODYFIKACJA
                                       Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na pn.: „Termomodernizacja dachu wraz z przygotowaniem
               pod montaż instalacji fotowoltaicznej i robotami towarzyszącymi”.

Na podstawie art.38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych, zmienia się treść SIWZ oraz załączników:

Zmiana pkt 19.2 SIWZ:

            - W SIWZ jest:

               2).  Koperta powinna być zaadresowana na adres:
	

	Wodzisławskie Centrum Kultury
Sekretariat

ul. Ks. Płk. W. Kubsza 17
44-300 Wodzisław Śląski

oraz powinna być opisana następująco: 

Oferta przetargowa na zadanie inwestycyjne pn.:

„TERMOMODERNIZACJA DACHU WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM POD MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ I ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI”

Nr sprawy: WCK.3.2019

Oraz powinna być opatrzona dokładnym adresem wykonawcy wraz z numerem telefonu, adresem maila oraz dopiskiem:
„Nie otwierać przed dniem 1 sierpnia 2019 r. godz. 12:00”

           - W SIWZ powinno być:

              2).  Koperta powinna być zaadresowana na adres:
	

	Wodzisławskie Centrum Kultury
Sekretariat

ul. Ks. Płk. W. Kubsza 17
44-300 Wodzisław Śląski

oraz powinna być opisana następująco: 

Oferta przetargowa na zadanie inwestycyjne pn.:

„TERMOMODERNIZACJA DACHU WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM POD MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ I ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI”

Nr sprawy: WCK.3.2019

Oraz powinna być opatrzona dokładnym adresem wykonawcy wraz z numerem telefonu, adresem maila oraz dopiskiem:
„Nie otwierać przed dniem 5 sierpnia 2019 r. godz. 12:00”

     II. Zmiana pkt 20.1 :

         - W SIWZ jest :

            1) Oferty należy składać na adres: Wodzisławskie Centrum Kultury
                                                                       Sekretariat
                                                              ul. Ks. Płk. W. Kubsza 17
                                                              44-300 Wodzisław Śląski

nie później niż do dnia  01.08.2019 r., do godz. 11.30.

          - W SIWZ powinno być :
           
              1) Oferty należy składać na adres: Wodzisławskie Centrum Kultury
                                                                       Sekretariat
                                                              ul. Ks. Płk. W. Kubsza 17
                                                              44-300 Wodzisław Śląski

nie później niż do dnia  05.08.2019 r., do godz. 11.30.  

      III. Zmiana pkt 21.1 :
          
           - W SIWZ jest :

              1) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 01.08.2019 r. o godz. 12:00 w pok. 12 w budynku WODZISŁAWSKIEGO CENTRUM  KULTURY przy ulicy Ks. Płk. W. Kubsza 17.

            - W SIWZ powinno być :

               1) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05.08.2019 r. o godz. 12:00 w pok. 12 w budynku WODZISŁAWSKIEGO CENTRUM  KULTURY przy ulicy Ks. Płk. W. Kubsza 17.


       IV. Zmiana pkt 25.1 :

              - W SIWZ jest :

                 1. Zabezpieczenie w wysokości 10 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania  zamawiającego wynikającego z umowy, wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany wnieść najpóźniej w dacie podpisania umowy w jednej lub kilku z niżej wymienionych form:
a) w pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych.
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa  w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia  9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji  Rozwoju  Przedsiębiorczości.

           - W SIWZ powinno być :

               1. Zabezpieczenie w wysokości 5 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania  zamawiającego wynikającego z umowy, wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany wnieść najpóźniej w dacie podpisania umowy w jednej lub kilku z niżej wymienionych form:
a) w pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych.
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa  w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia  9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji  Rozwoju  Przedsiębiorczości.

         V. W związku ze zmianami zmieniaja się załączniki tj.:
             - wzór umowy.

Dokonane zmiany są wiążące  dla Wykonawców.

W związku z powyższym zmienia się termin składania i otwarcia ofert, tj.:

-Oferty należy składać nie później niż do dnia 05.08.2019 r., do godz. 11.30 na adres: Wodzisławskie Centrum Kultury, ul. ks.płk. W. Kubsza 17, 44-300 wodzisław Śl.

-Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05.08.2019 r. o godz. 12.00 w sali nr 12, w budynku Wodzisławskiego Centrum Kultury.

