Bielsko-Biała, 12.04.2012r.

e-mail: zamowienia.publiczne@bbosir.bielsko.pl
www.bbosir.bielsko.pl
tel.: 33/816-64-61; fax.: 33/822-18-75

WYKONAWCY
wg rozdzielnika
Nasz znak: BBOSIR.271.17.2012 – NZ.AS.727

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawa wraz z montażem kontenerów sanitarnych oraz
kontenerów magazynowych”. (znak sprawy: ZP 340-2/12)

Działając w trybie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 ze zm.),Zamawiający informuje, że modyfikuje treść ogłoszenia o zamówieniu oraz treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla wyżej wymienionego zadania w następujący sposób.

I.

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. M. Konopnickiej 5, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie,
tel. 33 8221875, fax. 33 8221875.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).
• W ogłoszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
21.05.2012..
• W ogłoszeniu powinno być: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 25.05.2012..
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6).
• W ogłoszeniu jest: Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Oryginał oferty
sporządzonej na Formularzu Ofertowym - stanowiącym Załącznik nr 1 do in. SIWZ.
Oświadczenie wykonawcy (złożone na formularzu Oferta załącznik nr 1 do in. SIWZ), że:
1) W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia
i jest ceną ostateczną. 2) Zdobyłem/liśmy informacje konieczne do sporządzenia oferty.
3) Zapoznałem/liśmy się z warunkami przetargu zawartymi w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wraz z załącznikami i przyjmujemy te warunki bez zastrzeżeń. 4) Pozostaje/my
związani złożoną przez nas ofertą przez okres 30 dni - bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert. 5) Udzielam/y gwarancji na dostawę i montaż przedmiotu
zamówienia wraz z wyposażeniem (wyrażony w liczbie miesięcy) na okres minimum 24 miesięcy
6) Zobowiązuje/my się wykonać zamówienie w terminie: do dnia 21 maja 2012 roku.
7) Akceptuje/my bez zastrzeżeń warunki zawarte w załączniku nr 6 (istotne postanowienia
umowy) i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na
wymienionych warunkach określonych w istotnym postanowieniu umowy; 8) Zobowiązuje/my się
do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości określonej w SIWZ
tj. 8% ceny całkowitej (brutto) przed terminem podpisania umowy. 9) Niniejsze zamówienie
zamierzam wykonać* a) siłami własnymi b) siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców w
następującym zakresie ... (należy wskazać zakres) * niepotrzebne skreślić/uzupełnić.
Pełnomocnictwo (w oryginale lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
notariusza) do podpisania ofert względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z
ofertą, bądź do podpisywania umów w imieniu Wykonawcy, o ile prawo do ich podpisania nie
wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą lub do reprezentowania podmiotów
występujących wspólnie (spółki cywilne, konsorcja). Z powyższego dokumentu powinien wynikać
zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich
Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie). Oświadczenie wykonawcy w trybie art.
44 ustawy Prawo zamówień publicznych o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
tej ustawy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do nin. SIWZ. W celu potwierdzenia, że
oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający
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żąda przedstawienia: a) Opisu technicznego do każdego z kontenerów sanitarnych oraz
kontenera magazynowego b) Rysunki zawierające zaplanowanie i rozrysowanie
zagospodarowania wnętrza dwóch kontenerów sanitarnych zgodnie z wymaganiami opisanymi
w załączniku nr 7 do nin. SIWZ. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania
wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia, w celu udowodnienia, iż wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia - w przypadku, gdy wykonawca wskaże, że będzie polegał na wiedzy
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych podmiotów (art. 26 ust. 2b. ustawy)..
W ogłoszeniu powinno być: Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Oryginał
oferty sporządzonej na Formularzu Ofertowym - stanowiącym Załącznik nr 1 do in. SIWZ.
Oświadczenie wykonawcy (złożone na formularzu Oferta załącznik nr 1 do in. SIWZ), że:
1) W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia
i jest ceną ostateczną. 2) Zdobyłem/liśmy informacje konieczne do sporządzenia oferty.
3) Zapoznałem/liśmy się z warunkami przetargu zawartymi w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wraz z załącznikami i przyjmujemy te warunki bez zastrzeżeń. 4) Pozostaje/my
związani złożoną przez nas ofertą przez okres 30 dni - bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert. 5) Udzielam/y gwarancji na dostawę i montaż przedmiotu
zamówienia wraz z wyposażeniem (wyrażony w liczbie miesięcy) na okres minimum 24 miesięcy
6) Zobowiązuje/my się wykonać zamówienie w terminie: do dnia 25 maja 2012 roku.
7) Akceptuje/my bez zastrzeżeń warunki zawarte w załączniku nr 6 (istotne postanowienia
umowy) i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na
wymienionych warunkach określonych w istotnym postanowieniu umowy; 8) Zobowiązuje/my się
do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości określonej w SIWZ
tj. 8% ceny całkowitej (brutto) przed terminem podpisania umowy. 9) Niniejsze zamówienie
zamierzam wykonać* a) siłami własnymi b) siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców
w następującym zakresie ... (należy wskazać zakres) * niepotrzebne skreślić/uzupełnić.
Pełnomocnictwo (w oryginale lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
notariusza) do podpisania ofert względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz
z ofertą, bądź do podpisywania umów w imieniu Wykonawcy, o ile prawo do ich podpisania nie
wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą lub do reprezentowania podmiotów
występujących wspólnie (spółki cywilne, konsorcja). Z powyższego dokumentu powinien wynikać
zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich
Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie). Oświadczenie wykonawcy w trybie art.
44 ustawy Prawo zamówień publicznych o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
tej ustawy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do nin. SIWZ. W celu potwierdzenia, że
oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający
żąda przedstawienia: a) Opisu technicznego do każdego z kontenerów sanitarnych oraz
kontenera magazynowego b) Rysunki zawierające zaplanowanie i rozrysowanie
zagospodarowania wnętrza dwóch kontenerów sanitarnych zgodnie z wymaganiami opisanymi w
załączniku nr 7 do nin. SIWZ. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,
w celu udowodnienia, iż wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia - w przypadku, gdy wykonawca wskaże, że będzie polegał na wiedzy
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (art. 26 ust. 2b. ustawy)..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub ofert: 13.04.2012 godzina 09:00, miejsce: Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, BielskoBiała 43-300, ul. M. Konopnickiej 5 - sekretariat..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub ofert: 18.04.2012 godzina 09:00, miejsce: Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu
i Rekreacji, Bielsko-Biała 43-300, ul. M. Konopnickiej 5 - sekretariat..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: ZałącznikI.
W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa wraz z montażem dwóch kontenerów
sanitarnych - typu przenośnego. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa wraz z montażem dwóch kontenerów sanitarnych - typu przenośnego (załącznik nr 7 do
nin. SIWZ).. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.21.11.00-3. 3) Czas trwania lub termin
wykonania: Zakończenie: 21.05.2012. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..
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• W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa wraz z montażem dwóch
kontenerów sanitarnych - typu przenośnego. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu
zamówienia: Dostawa wraz z montażem dwóch kontenerów sanitarnych - typu przenośnego
(załącznik nr 7 do nin. SIWZ).. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.21.11.00-3. 3) Czas
trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 25.05.2012. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: ZałącznikI.
• W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa wraz z montażem dwóch kontenerów
magazynowych - typu przenośnego. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu
zamówienia: Dostawa wraz z montażem dwóch kontenerów magazynowych - typu przenośnego
(załącznik nr 8 do nin. SIWZ).. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.21.11.00-3. 3) Czas
trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.05.2012. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..
• W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa wraz z montażem dwóch
kontenerów magazynowych - typu przenośnego. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub
zakresu zamówienia: Dostawa wraz z montażem dwóch kontenerów magazynowych - typu
przenośnego (załącznik nr 8 do nin. SIWZ).. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.21.11.003. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 25.05.2012. 4) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena..
II.

Zmiana treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Rozdział IV Termin i miejsce wykonania zamówienia, w punkcie 1 SIWZ:
W SIWZ jest:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał zamówienia w terminie: do 21.05.2012 r.
W SIWZ powinno być:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał zamówienia w terminie: do 25.05.2012 r.
2. Rozdział VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w punkcie 1.2 podpunkt 6
SIWZ:
W SIWZ jest:
Zobowiązuje/my się wykonać zamówienie w terminie: do dnia 21 maja 2012 roku.
W SIWZ powinno być:
Zobowiązuje/my się wykonać zamówienie w terminie: do dnia 25 maja 2012 roku.
3. Rozdział VII. Opis sposobu przygotowywania oferty oraz oświadczeń i dokumentów
załączonych do oferty, w punkcie 12 SIWZ:
W SIWZ jest:
Oferta, oświadczenia oraz dokumenty powinny być złożone w kopercie oznaczonej w następujący
sposób:
Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana:
Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. M. Konopnickiej 5, 43-300 Bielsko-Biała
Na środku koperty (opakowania) należy napisać:
„Oferta – przetarg nieograniczony na „Dostawa wraz z montażem kontenerów sanitarnych oraz
kontenerów magazynowych” (znak sprawy ZP 340-2/12).
Nie otwierać przed dniem 13 kwietnia 2012r. do godz. 09:15
Na odwrocie należy podać Wykonawcę oraz adres zwrotny Wykonawcy, aby można było ją łatwo
wycofać, zmienić lub odesłać w przypadku złożenia po wyznaczonym terminie składania ofert czy
uszkodzenia oferty.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania
opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
Wewnątrz tej koperty powinna znajdować się kompletna oferta z ponumerowanymi stronami,
opatrzona pieczęciami imiennymi osoby upoważnionej. Całość oferty powinna być złożona w formie
uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie (np. zszyta, zbindowana itp.).
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W SIWZ powinno być:
Oferta, oświadczenia oraz dokumenty powinny być złożone w kopercie oznaczonej w następujący
sposób:
Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana:
Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. M. Konopnickiej 5, 43-300 Bielsko-Biała
Na środku koperty (opakowania) należy napisać:
„Oferta – przetarg nieograniczony na „Dostawa wraz z montażem kontenerów sanitarnych oraz
kontenerów magazynowych” (znak sprawy ZP 340-2/12).
Nie otwierać przed dniem 18 kwietnia 2012r. do godz. 09:15
Na odwrocie należy podać Wykonawcę oraz adres zwrotny Wykonawcy, aby można było ją łatwo
wycofać, zmienić lub odesłać w przypadku złożenia po wyznaczonym terminie składania ofert czy
uszkodzenia oferty.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania
opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
Wewnątrz tej koperty powinna znajdować się kompletna oferta z ponumerowanymi stronami,
opatrzona pieczęciami imiennymi osoby upoważnionej. Całość oferty powinna być złożona w formie
uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie (np. zszyta, zbindowana itp.).
4. Rozdział XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert, w punkcie 1 i 2 SIWZ:
W SIWZ jest:
1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 kwietnia 2012r. do godz. 09:00
w Sekretariacie Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielsku-Białej
ul. M. Konopnickiej 5.
2. Oferty zostaną otwarte w dniu 13 kwietnia 2012r. o godz. 09:15 w Bielsko-Bialskim Ośrodku
Sportu i Rekreacji w Bielsku-Białej ul. M. Konopnickiej 5, sala konferencyjna.
W SIWZ powinno być:
1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 kwietnia 2012r. do godz. 09:00
w Sekretariacie Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielsku-Białej
ul. M. Konopnickiej 5.
2. Oferty zostaną otwarte w dniu 18 kwietnia 2012r. o godz. 09:15 w Bielsko-Bialskim Ośrodku
Sportu i Rekreacji w Bielsku-Białej ul. M. Konopnickiej 5, sala konferencyjna.
Niniejszą zmianą wprowadza się do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nowe załączniki.
Numery załączników w których dokonano zmiany zostaną dodatkowo oznaczone literą a tj. załącznik
1a, 7a, 9a i 10a, które to automatycznie zastępują w treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia załączniki z numeracją 1, 7, 9 10.
Zamawiający jednocześnie informuje, iż zmianie uległ termin składania ofert na dzień
18 kwiecień 2012 rok do godz. 09:00, natomiast otwarcie ofert nastąpi 18 kwiecień 2012 rok o godz.
09:15.
Powyższe zmiany stanowią integralna część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Zamawiający

Dyrektor
mgr Grzegorz Jania
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