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IZ.271.1.2017 Kartuzy, dnia 9.02.2017 r. 
 
 
Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa systemie 

"zaprojektuj i wybuduj" ł ącza światłowodowego oraz sieci teleinformatycznej na 
potrzeby szkół  z terenu Gminy Kartuzy  

 
 

MODYFIKACJA NR 1 Z DNIA 9.02.2017 r. 
DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje 
następujących modyfikacji treści SIWZ:  

 

1. Modyfikacji podlega pkt 1 ppkt 2) Części II SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„2)  Wykonanie wewn ętrznych sieci teleinformatycznych i elektrycznych na potrzeby 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kartuzach, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach, szkoły 
Podstawowej w Grzybnie, Gimnazjum w Kiełpinie, Szkoły Podstawowej w Łapalicach, szkoły 
Podstawowej w Mirachowie, Gimnazjum Nr 2 w Kartuzach, szkoły Podstawowej nr 5 w 
Kartuzach, Liceum Ogólnokształcącego Nr 2 w Kartuzach, Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach, 
ZKiW w Dzierżążnie.” 

2. Modyfikacji podlega pkt 8 ppkt 4) Części II SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„4)  Zamawiający wymaga, aby przed złożeniem oferty Wykonawca po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego (Pan Waldemar Pek) dokonał wizji 
lokalnej we wszystkich placówkach oświatowych. Wizja zostanie potwierdzona pisemnym 
protokołem, którego kopia będzie stanowiła załącznik do składanej oferty. Zgłoszenia 
dotyczące przeprowadzenia wizji lokalnej należy składać w siedzibie Zamawiającego 
(faksem, pisemnie lub drogą elektroniczną) najpóźniej do dnia 17.02.2017 r.” 

3. Modyfikacji podlega § 1 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, 
uzyskanie niezbędnych decyzji umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych  
oraz zrealizowanie robót budowlanych, zgodnie z wykonaną dokumentacją, obowiązującymi 
przepisami i wytycznymi Zamawiającego oraz załączonymi materiałami dla zadania pn.: 
Budowa ł ącza światłowodowego do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1  
w Kartuzach, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach, Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
Nr 1 w Kartuzach,  Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach, ZKiW w Dzierżążnie, Szkoły Podstawowej 
w Łapalicach, Szkoły Podstawowej w Grzybnie, Zespołu Szkół w Kiełpinie oraz wykonanie 
sieci teleinformatycznej i elektrycznej  na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kartuzach, 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach, szkoły Podstawowej w Grzybnie, Gimnazjum w 
Kiełpinie, Szkoły Podstawowej w Łapalicach, szkoły Podstawowej w Mirachowie, Gimnazjum 
Nr 2 w Kartuzach, szkoły Podstawowej nr 5 w Kartuzach, Liceum Ogólnokształcącego Nr 2  
w Kartuzach, Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach, ZKiW w Dzierżążnie.” 

4. Modyfikacji podlegają § 6 ust. 2, w którym po pkt 12) dodaje się pkt 13) o  następującym 
brzmieniu: 

„13) Wynagrodzenie za wykonanie wewnętrznej sieci teleinformatycznej i elektrycznej  
w ZKiW w Dzierżążnie, zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową wynosi ……….. zł 
brutto (………….. zł netto). 
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Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.przetargi.kartuzy.pl w zakładce 
dotyczącej niniejszego postępowania Załącznik nr 4 do SIWZ (wzór umowy) 
uwzględniający wprowadzoną modyfikację. 

5. Modyfikacji podlega tabela kalkulacji ceny oferty, zawarta w Części B formularza oferty 
(załącznik nr 1), w wyniku której po poz. nr 12 dodaje się poz. 13 o następującym 
brzmieniu: 

L.p.  Element przedmiotu zamówienia Warto ść netto 

13 
Wynagrodzenie za wykonanie wewnętrznej sieci teleinformatycznej i 
elektrycznej w ZKiW w Dzierżążnie, zgodnie z wykonaną 
dokumentacją projektową . 

……………….…… zł 

Łączna cena ryczałtowa netto za realizację przedmiotu zamówienia: 
(suma wartości netto z poz. 1 – 13) ……………….…… zł 

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.przetargi.kartuzy.pl w zakładce 
dotyczącej niniejszego postępowania Załącznik nr 1 do SIWZ uwzględniający 
wprowadzoną modyfikację. 

 
6. Modyfikacji podlega treść pkt 8 Części IX SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 

 
„8. Termin składania ofert: 28.02.2017 r. do godz. 12 00.”  

 
7. Modyfikacji podlega treść pkt 1 Części XII SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„1.  Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Kartuzach w sali nr 27 (parter) w terminie: 
28.02.2017 r. o godz. 12 30” 

 
 
 
Ponadto Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.przetargi.kartuzy.pl  
w zakładce dotyczącej niniejszego postępowania rzuty poziome placówek oświatowych 
objętych niniejszym zamówieniem. 
 
 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegaj ą zmianie. Niniejsza modyfikacja tre ści SIWZ powoduje 
zmian ę ogłoszenia o zamówieniu. 
 

 
 
 

 
 

…………………………………………………… 
(Podpis kierownika zamawiającego 

lub osoby upoważnionej) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządził: K. Keller 
Zatwierdził: W. Pek 
                     D. Magulska 


