URZĄD GMINY KĘTRZYN
RGG.271.26.2022

Kętrzyn, dnia 06.05.2022

Wyjaśnienia i modyfikacja nr 1 do SWZ
dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Uporządkowanie sieci
wodno – kanalizacyjnej w Gminie Kętrzyn”
Działając na podstawie art. 284 i 286 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający dokonuje nastepujących wyjaśnień
i modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:
Modyfikacja nr 1:
Uzupełnienie zapisów opisu przedmiotu zamówienia: projektowane zbiorniki na wodę
w miejscowościach: Nowa Wieś Mała, Pręgowo i Biedaszki należy ogrodzić, a ogrodzony teren
utwardzić zagęszczonym kruszywem łamanym 0-31,5 mm. W ogrodzeniu należy zaprojektować bramę
dwustkrzydłową o szerokości ok. 4 m i furtkę. Teren objęty ogrodzeniem i utwardzeniem wynosi około
300 m2 na jeden zbiornik.
Modyfikacja nr 2:
Uzupełnienie zapisów opisu przedmiotu zamówienia: przy zbiorniku na wodę w miejscowości Biedaszki
należy zaprojektować zestaw hydroforowy umieszczony w kontenerze.
Modyfikacja nr 3:
Uzupełnienie zapisów opisu przedmiotu zamówienia: w celu zapewnienia określonej w PFU komunikacji
pomiędzy zbiornikami należy uzbroić w niezbędne urządzenia również istniejący zbiornik w
miejscowości Jeżewo.
Modyfikacja nr 4:
W załączeniu Zamawiający przekazuje zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy.
Modyfikacja nr 5:
W załączeniu Zamawiający przekazuje uzupełnienie PFU w postaci 3 załączników:
- Arkusz 4 Sławkowo – Wólka
- Schemat ideowy Sławkowo – Wólka
- Schemat ideowy Wajsznory – Nowa Wieś Mała
Modyfikacja nr 6:
Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 17.05.2022 r. Zmienia się następujące zapisy SWZ:

•

w rozdziale XVI. Termin związania ofertą w punkcie 1
było: "Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 09.06.2022"
jest: "Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 15.06.2022"

•

w rozdziale XVII. Sposób i termin składania i otwarcia ofert w punkcie 1
było: "Wykonawca składa ofertę w terminie do dnia 11.05.2022, do godziny 11:00"
jest: "Wykonawca składa ofertę w terminie do dnia 17.05.2022, do godziny 11:00"
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•

w rozdziale XVII. Sposób i termin składania i otwarcia ofert w punkcie 1 Otwarcie ofert
było: "Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2022 r. o godzinie 11:05"
jest: "Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.05.2022 r. o godzinie 11:05"
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