
Oznaczenie sprawy: ZDM.26.20.2020

Zarząd Dróg Miejskich
INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - roboty budowlane (część

po południowej stronie dworca PKP)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Miejskich w GliwicachKrajowy numer identyfikacyjny: ZDM.26.20.2020Adres
pocztowy: ul. Płowiecka 31Miejscowość: GliwiceKod NUTS: PL229 GliwickiKod pocztowy: 44-121Państwo:
PolskaOsoba do kontaktów: Joanna LattaE-mail: latta_j@zdm.gliwice.eu Tel.: +48 323008634Faks: +48
323008699
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zdm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - roboty budowlane (część po
południowej stronie dworca PKP)
Numer referencyjny: ZDM.26.20.2020
II.1.2)
Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa układu drogowego po południowej stronie dworca
kolejowego obejmująca następujące ulice: Bohaterów Getta Warszawskiego, fragment ul. Zwycięstwa, plac
przed dworcem PKP, Okopową, Na Piasku, Plac Piastów oraz odcinki ulic Jagiellońskiej i Piwnej.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

VI.6)
Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: zdmg
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-097088
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 144-353259
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 23/07/2020
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)
Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą



VII.1.2)
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: III.1.3
Część nr: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wiedza i doświadczenie

Zamiast:
(...)
1. Dwóch zadań polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie dróg lub ulic w klasie technicznej min.
Z (zbiorcza) i długości co najmniej 1000 m każde, o wartości nie mniejszej niż 20.000.000,00 zł brutto każde.
(...)

Powinno być:
(...) 1. Dwóch zadań polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie dróg publicznych lub ulic,
niebędących ścieżkami rowerowymi lub ścieżkami pieszo-rowerowymi, o kategorii obciążenia ruchem min.
KR4 i o długości co najmniej 500m każda wraz z budową lub przebudową sygnalizacji świetlnej każda,
o wartości nie mniejszej niż 20.000.000,00 zł brutto obie w sumie. (...)
Pozostałe punkty w zakresie Wiedzy i doświadczenia pozostaję bez zmian

Numer sekcji: III.1.3
Część nr: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dysponowanie osobami zdolnymi do realizacji zamówienia

Zamiast:
(...)
1. Kierownikiem budowy
- posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów z minimum 3-letnim doświadczeniem na stanowisku
kierownika budowy, licząc od daty uzyskania uprawnień,
oraz
- z doświadczeniem w zrealizowaniu (przez zrealizowanie należy rozumieć pełnienie funkcji kierownika
budowy od przekazania terenu budowy wykonawcy robót do daty podpisania protokołu końcowego odbioru
robót) co najmniej jednego zadania obejmującego budowę, rozbudowę lub przebudowę drogi lub ulicy w klasie
technicznej min. Z (zbiorcza), o wartości nie mniejszej niż 20.000.000 zł brutto. (...)

Powinno być:
(...)
1. Kierownikiem budowy
- posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów z minimum 3-letnim doświadczeniem na stanowisku
kierownika budowy, licząc od daty uzyskania uprawnień,
oraz
- z doświadczeniem w zrealizowaniu (przez zrealizowanie należy rozumieć pełnienie funkcji kierownika
budowy od przekazania terenu budowy wykonawcy robót do daty podpisania protokołu końcowego odbioru
robót) co
najmniej jednego zadania obejmującego budowę, rozbudowę lub przebudowę drogi lub ulicy o wartości nie
mniejszej niż 20.000.000 zł brutto. (...)



Pozostałe zapisy warunku w zakresie Osób zdolnych do wykonania zamówienia pozostają bez zmian.

Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 02/09/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 10/09/2020
Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofetą
Zamiast:
Data: 31/10/2020
Powinno być:
Data: 08/11/2020

Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 02/09/2020
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 10/09/2020
Czas lokalny: 13:00

Główny Specjalista

10-08-2020 r.  Joanna Latta
__________________________________

data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie

Dyrektor Jednostki

10-08-2020 r.  Anna Gilner
__________________________________

data i podpis osoby upoważnionej
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