
Zarząd Dróg Miejskich

ZDM.26.12.2020 Gliwice,  30-04-2020 r.

nr kor.

Dotyczy: Wykonanie projektów budowlanych i  wykonawczych dla
rozbudowy ulic Toszeckiej i Strzelców Bytomskich - budowa drogi
rowerowej/ciągu pieszo-rowerowego

Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia

     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w imieniu zamawiającego informuję,
że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana
w następujący sposób:

1. Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia dla:

- Zadania nr 1 Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego

dla zadania: „Rozbudowa ul. Toszeckiej i budowa drogi rowerowej/ciągu
pieszo-rowerowego”

oraz

- Zadania nr 2 Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego

dla zadania:  „Rozbudowa u l .  St rze lców Bytomskich i  budowa drogi
rowerowej/ciągu pieszo-rowerowego”

dodając w każdym z nich w punkcie III.1 zapis pod literą m o treści cyt.: "m. być
zgodna ze standardami dla budowy dróg rowerowych, określonymi w dokumencie
„Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej” wydane w grudniu
2018 r. przez Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię. Powyższe opracowanie
znajduje się pod adresem

http://bip.metropoliagzm.pl/artykul/34552/125426/standardy-i

-wytyczne-ksztaltowania infrastruktury-rowerowej "

2. Zamawiający modyfikuje warunek udziału w postępowaniu opisany w pkt 8
ppkt 3 SIWZ "Zdolność techniczna lub zawodowa" w zakresie wykazania się
przez Wykonawców doświadczeniem w następujący sposób tj.:

"O zamówienie mogą się ubiegać się Wykonawcy, których zdolność zawodowa
pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy Wykonawcy muszą
wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali
należycie, co najmniej:

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Płowiecka 31
44-121 Gliwice

tel. +48 32 300-86-35
fax +48 32 300-86-99
latta_j@zdm.gliwice.eu

1/2



Dla  Zadan ia  nr  1 :  dwa pro jek ty  budowy drog i  rowerowej  lub  c iągu
pieszo-rowerowego lub rozbudowy drogi wraz z budową drogi rowerowej/ciągu
pieszo-rowerowego o długości co najmniej 3 km drogi rowerowej/ciągu
pieszo-rowerowego każdy.

D la  Zadan ia  nr  2 :  dwa pro jek ty  budowy drog i  rowerowej  lub  c iągu
pieszo-rowerowego lub rozbudowy drogi wraz z budową drogi rowerowej/ciągu
pieszo-rowerowego o długości co najmniej 2 km drogi rowerowej/ciągu
pieszo-rowerowego każdy.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunki o których mowa wyżej,
w pełnym zakresie musi spełniać co najmniej jeden z podmiotów występujących
wspólnie.

Pozostałe zapisy pozostają w mocy.

     Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający
przedłuża termin składania ofert do dnia 20-05-2020 r. do godz. 10:00.
     Otwarcie ofert odbędzie sie w siedzibie zamawiającego - Miejsce otwarcia:
Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31, 41-121 Gliwice - pok. 100 (sala
konferencyjna). w dniu 20-05-2020 r. o godz. 13:00.

Z poważaniem

Anna Gilner

Dyrektor Jednostki ZDM Gliwice
Kopia aa.
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