BUD/341/2/10

Zamawiający:
Wykonawcy:

Dotyczy:

Myślenice dnia 19.03.2010 roku

Gmina Myślenice

w.g. rozdzielnika
(pismo należy skierować do wykonawców, którzy się ujawnili tj. pobrali
specyfikację lub składali zapytania w postępowaniu).
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na udzielenie długoterminowego inwestycyjnego
kredytu bankowego do kwoty 38.242.000 PLN z przeznaczeniem na
dofinansowanie projektu pn. „Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie
gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Myślenice”.( nr referencyjny:
BUD/ 341/1/10)

Działając w trybie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(teks jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 223 póoz 1655 z późn. zm.), Zamawiający wprowadza zamiany
do SWZ niniejszego zamówienia, w ten sposób, iż:
1) w pkt V.2 SIWZ w akapicie pierwszy skreśla się słowa „na rzecz podmiotów publicznych”,
po zmianach zapis ten otrzymuje brzmienie:
„W celu potwierdzenia spełnienia warunku wskazanego w pkt 1.2) Wykonawca zobowiązany jest
wykazać, w okresie 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy –poświadczający, iż Wykonawca w tym okresie,
świadczył a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych świadczy, usługi odpowiadające
swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj udzielił co najmniej
jeden kredyt inwestycyjny długoterminowy na kwotę nie mniejszą niż 15.000.000 zł .”

2) w pkt.VI A.8 skreśla się słowa „na rzecz podmiotów publicznych”,
3) zmienia się termin składania ofert w niniejszym postępowaniu na dzień 12.04.2010 roku, w
związku z czym zmienia się zapis pkt XI SIWZ przez wskazanie nowego terminu składania
ofert (12.04. 2010 r. do godz.1000) oraz nowego terminu otwarcia ofert (12.04. 2010 r. do
godz. 1030).
4) dokonuje się uzupełnienia treści SIWZ przez wskazanie daty ukazania się ogłoszenia o
zamówieniu tj. 08.02.2010 rok – dotyczy następujących fragmentów SIWZ:
- preambuła oferty (załącznik nr 1 do SIWZ)
- akapit pierwszy oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik na
2 do SIWZ)
- - akapit pierwszy oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik na 2a do SIWZ).
Zamawiający informuje, iż wraz z niniejszym pismem na stronie internetowej zamieszcza się
zmieniony tekst SIWZ.
Z poważaniem

