
Zarząd Dróg Miejskich

ZDM.26.20.2020 Gliwice,  10-08-2020 r.

nr kor.

Dotyczy: Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe
w Gliwicach - roboty budowlane (część po południowej stronie
dworca PKP)

Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia

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

1. Zamawiający wprowadza zmianę zapisu dotyczącego warunku udziału
w postępowaniu opisaną w Rozdziale 9 pkt 3 Zdolność techniczna lub zawodowa
(Wiedza i doświadczenie), ppkt 1:

BYŁO:

(...)

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 zapisy warunku w zakresie Wiedzy i doświadczenia pozostają bez
zmian.

2. Zamawiający wprowadza zmianę zapisu dotyczącego warunku udziału
w postępowaniu opisaną w Rozdziale 9 pkt 3 Zdolność techniczna lub zawodowa
(Osoby zdolne do wykonania zamówienia), ppkt 1:

BYŁO:
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(...)

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.

3. Zamawiający wprowadza zmianę zapisu dotyczącego warunków udziału
w postępowaniu opisaną w SIWZ w Rozdziale 20 Opis kryteriów, którymi
zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych
kryteriów i sposobu oceny ofert pkt 1 w następującym zakresie:
Kryterium "doświadczenie zawodowe kierownika budowy w specjalności
inżynieryjnej drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej":
D - liczba punktów w kryterium doświadczenie zawodowe w specjalności
inżynieryjnej drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej
D1 - przedział od 0 do 36 m-cy – 0 pkt.
D2 – przedział od 37 do 72 m-cy – 5 pkt.
D3 – przedział od 73 do 108 m-cy – 10 pkt.
D4 – przedział od 109 do 144 m-cy – 15 pkt.
Sposób liczenia według wzoru: D=(D1, D2, D3, D4)
Kryterium "doświadczenie zawodowe kierownika budowy w specjalności
instalacyjnej":
I - liczba punktów w kryterium doświadczenie zawodowe w specjalności
instalacyjnej
I1 - przedział od 0 do 36 m-cy – 0 pkt.
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I2 – przedział od 37 do 72 m-cy – 5 pkt.
I3 – przedział od 73 do 108 m-cy – 10 pkt.
I4 – przedział od 109 do 144 m-cy – 15 pkt.
Uwaga:
Doświadczenie zawodowe musi  być wyrażone w całych miesiącach.
Doświadczenie zawodowe nie może być mniejsze niż 36 miesięcy. Wykazanie
doświadczenia zawodowego mniejszego niż 36 miesięcy spowoduje odrzucenie
oferty jako niezgodą z SIWZ. W przypadku wykazania doświadczenia
zawodowego większego niż 144 miesięcy wykonawca otrzyma 15 punktów.
Zaoferowanie doświadczenia zawodowego dłuższego niż 144 miesięcy nie
będzie dodatkowo punktowane.

Sposób liczenia według wzoru: D=(D1, D2, D3, D4)

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

4. Formularz oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) przyjmuje brzmienie jak
w załączeniu.

5. Formularz Wykaz osób (Załącznik nr 8 do SIWZ) przyjmuje brzmienie jak
w załączeniu.

     Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający
przedłuża termin składania ofert do dnia 10-09-2020 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 10-09-2020 r. o godz. 13:00.

Anna Gilner

Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
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