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Dotyczy:

Gdynia, dnia 05.10.2018 r.

przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, na dostawę pn.: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni
i warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni w ramach projektu pn.
„Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół
zawodowych oraz wyposażenie"

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1) W rozdziale 3 pkt 3.4. SIWZ otrzymuje brzmienie: Wykonawca udzieli na wykonaną dostawę
nie mniej niż 24 miesięczną gwarancję. Zamawiający wymaga aby okres rękojmi był nie krótszy niż okres
gwarancji (lecz zawsze nie krótszy niż ustawowy okres rękojmi).
2) W rozdziale 8 pkt 8.1 i 8.2 otrzymuje brzmienie:
8.1
Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia,
że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu:
8.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2
do SIWZ) – dokument dołączany do oferty.
8.1.2. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert
na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz,
w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
Oświadczenie należy złożyć w miejscu, o którym mowa w pkt 16.1 SIWZ.
8.2
Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca na wezwanie
Zamawiającego. Zgodnie, z art. 26 ust 2 ustawy Pzp Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 Pzp:
8.2.1
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do
wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1) ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie
nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG).
3) W rozdziale 18 Ad. 18.1.2. Okres udzielonej gwarancji – otrzymuje brzmienie:
Wymagany minimalny okres gwarancji 24 miesięcy. Maksymalny punktowany okres gwarancji to 60 miesięcy.
W przypadku nie zaznaczenia w formularzu ofertowym żadnego z pól, bądź zaznaczenia większej ilości pól niż
jedno, we wskazanej tam tabeli dla danej części Zamówienia będzie oznaczało, zgodnie
z treścią oświadczenia zamieszczonego w formularzu ofertowym, iż Wykonawca udziela gwarancji
w minimalnym wymaganym przez Zamawiającego okresie 24 miesięcy.

W przypadku wskazania w formularzu ofertowym okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy,
Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium jak dla „60” miesięcy.
Punkty przydzielane będą według tabeli:

Okres gwarancji
24 miesiące
36 miesięcy
48 miesięcy
60 miesięcy

Punkty
0
5
7
10

Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium.

4) W Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy – pkt 2 otrzymuje brzmienie:
Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia:
na okres ……………… miesięcy od dnia dostarczenia przedmiotu umowy.
(liczba)
Oświadczam, że nie zaznaczenie żadnego z pól, bądź zaznaczenie większej ilości pól niż jedno,
w powyższej tabeli dla danej części Zamówienia oznacza, iż Wykonawca udziela gwarancji w minimalnym
wymaganym przez Zamawiającego okresie 24 miesięcy.

5) Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium w przedmiotowym
postępowaniu, w związku z czym zmianie ulega treść pkt 13.10, 16.1 i 16.2 SIWZ, które otrzymują brzmienie:
13.10 Oferta winna być złożona w oryginale wraz z wymaganymi dokumentami w jednej,
nieprzejrzystej, zabezpieczonej w sposób trwały oraz opieczętowanej pieczątką firmową kopercie
oznaczonej następująco: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Edukacji, kancelaria ogólna na parterze Urzędu
Miasta w Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Przetarg nieograniczony na: Dostawa
specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego nr 1 w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni
- budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie". Nie otwierać
przed 11.10.2018 r. godz. 11.00.
16.1
Ofertę należy złożyć do dnia 11.10.2018 r. godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego:
w kancelarii ogólnej na parterze Urzędu Miasta w Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
16.2
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.10.2018 r. godz. 11.00 w
Zamawiającego: Urząd Miasta Gdyni, adres ul. Śląska 35-37, 81-310 Gdynia, pokój B 103.

siedzibie

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i modyfikuje
jej treść w sposób prowadzący do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

