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Wykonawcy wszyscy

Dotyczyć przetargu nieograniczonego na „Realizacje w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 
inwestycji RłL uRywitalizacja czyści. miasta Brusyf dofinansowanej H’ ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata fOlFffllfL 
Osi Priorytetowej 8. Konwersja, Działania 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia 
współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn., zm.), Zamawiający zmienia treść SIWZ 
w następujący sposób:
1. W Ust. 4 Rozdziału III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dodąje się: 

„kod CPV 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego ”.
2. Ust. 1 lit. a) Rozdziału XIV SIWZ Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać 

dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
otrzymuje brzmienie:
„ - dla części I: Polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 

min. 100.000,0 zł i do zachowania ubezpieczenia w takiej wysokości do końca realizacji 
inwestycj i;

- dla części II: Polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i do zachowania 
ubezpieczenia do końca realizacji inwestycji”.

3. § 13 ust. 1 i 2 Załącznika nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy otrzymuje brzmienie:
„1. Wykonawca posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 100.000,00 zł. (dla części 1) / 
Wykonawca posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej (dla części II).

2. Wykonawca utrzyma ciągłość ubezpieczenia w wysokości, o której mowa w ust. 1 na cały 
okres realizacji przedmiotu umowy (dla części 1) / Wykonawca utrzyma ciągłość 
ubezpieczenia na cały okres realizacji przedmiotu umowy (dla części II).”

4. Pkt 11 Rozdziału X SIWZ Opis sposobu przygotowania ofert otrzymuje brzmienie:
„Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie 
w siedzibie Zamawiającego. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz być 
zaadresowana i oznaczona:

Gmina Brusy
ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy

„Realizacja w systemie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji
pn. „Rewitalizacja części miasta Brusy ” dofinansowanej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8. Konwersja, 

Działania 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, Poddziałania 
8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego - Część .... ”
Nie otwierać przed 25.04.2019 r. godz. 12—
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5. Rozdział XI SIWZMiejsce oraz termin składania i otwarcia ofert otrzymuje brzmienie:
„1. Ofertę należy złożyć do dnia 25 kwietnia 2019 r. do godz. 1200 w Urzędzie Miejskim 

w Brusach, uL Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, Biuro interesanta, pok. Nr 1.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 kwietnia 2019 r. o godz. 1215 w Urzędzie Miejskim 

w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, pok. Nr 44.
3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.”

Powyższe zmiany treści SIWZ są dla Wykonawców wiążące, stają się integralną częścią 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

Zgodnie z art. 12 a ww. ustawy, w związku ze zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu 
zamieszczonego w Biuletynie zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert 
o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach do dnia 25. kwietnia 2019 r. do godz. 12?°.

zam ówień ^publicznych
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