
Zarząd Dróg Miejskich

ZDM.26.20.2020 Gliwice,  27-08-2020 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 modyfikuje zapisy rozdziału 16 pkt 2) SIWZ;

BYŁO: "2) wraz z ofertą należy złożyć:
- przedmiar robót opracowany przez Wykonawcę ubiegającego się o zamówienie,
odpowiadający zakresowi prac przedstawionemu w projekcie budowlanym,
projekcie wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz przedmiarem ofertowym i Opisem przedmiotu zamówienia,
gdzie wskazane zostały dodatkowe pozycje do wyceny. Wykonawca musi, przed
złożeniem ofert bardzo szczegółowo zapoznać z tymi dokumentami, przyszłym
placem budowy, całym przebiegiem robót budowlanych i wycenić wszystko to, co
zostało ujęte w ww. dokumentach,"

POWINNO BYĆ: "2) wraz z ofertą należy złożyć:

- przedmiar robót opracowany przez Wykonawcę ubiegającego się o zamówienie,
odpowiadający zakresowi prac przedstawionemu w projekcie budowalnym,
projekcie wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz przedmiarem ofertowym i Opisem przedmiotu zamówienia.
Wykonawca musi, przed złożeniem ofert bardzo szczegółowo zapoznać z tymi
dokumentami ,  przysz łym p lacem budowy,  ca łym przebieg iem robót
budowlanych."

2. Zamawiający modyfikuje zapisy rozdziału 18 pkt 5)  SIWZ:

BYŁO: "5) przy wypełnianiu przedmiarów ofertowych do wyceny należy również
przyjąć koszty za roboty nie sklasyfikowane w przedmiarach, a określone
w załączniku do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót
budowlanych w ramach zadania pn. :”Zachodnia Brama Metropolii Silesia –
Centrum przesiadkowe”, w szczególności opisane w pkt III tego dokumentu,
niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. W przypadku
stwierdzenia konieczności wykonania dodatkowych prac bądź stwierdzenia
niezgodności w obmiarach, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego w celu ich
akceptacji w formie zapytania do SIWZ."
POWINNO BYĆ: "5) przy wypełnianiu przedmiarów ofertowych do wyceny należy
również przyjąć koszty określone w załączniku do SIWZ „Opis przedmiotu
zamówienia na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: ”Zachodnia
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Brama Metropolii Silesia – Centrum przesiadkowe”, w szczególności opisane
w pkt III tego dokumentu, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu
umowy. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania dodatkowych prac
bądź s twierdzenia n iezgodnośc i  w obmiarach,  Wykonawca wystąp i
do Zamawiającego w celu ich akceptacji w formie zapytania do SIWZ."

3. Zamawiający modyfikuje warunek udziału w postępowaniu w zakresie
Zdolności technicznej lub zawodowej (Osoby zdolne do wykonania zamówienia)
w odniesieniu do:

- kierownika robót instalacyjnych tj.

BYŁO: "3. Kierownikiem robót instalacyjnych posiadającym uprawnienia
budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej  w zakresie s ieci  c ieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych z minimum 3-letnim doświadczeniem
na stanowisku kierownika robót instalacyjnych, licząc od daty uzyskania
uprawnień."

POWINNO BYĆ:

Rozdział 9 SIWZ pkt 3 OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA ppkt 3
przyjmuje brzmienie: "3. Kierownikiem robót instalacyjnych posiadającym
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych ,  wodoc iągowych  i  kana l i zacy jnych  z  m in imum 3- le tn im
doświadczeniem na stanowisku kierownika budowy/robót instalacyjnych, licząc
od daty uzyskania uprawnień."

- kierownika robót ogrodniczych tj.

BYŁO: "6. Kierownikiem robót ogrodniczych posiadającym wykształcenie wyższe
w kierunkach ogrodniczy lub architektura krajobrazu lub leśnictwo z minimum
3-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie kierowania robotami
ogrodniczymi na terenach zieleni publicznej na stanowisku kierownika robót lub
wykształceniem średnim w kierunkach jw. z minimum 3-letnim doświadczeniem
zawodowym w zakresie kierowania robotami ogrodniczymi na terenach zieleni
publicznej na stanowisku kierownika robót."

POWINNO BYĆ: 

Rozdział 9 SIWZ pkt 3 OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA ppkt 6
przyjmuje brzmienie: "6. Kierownikiem robót ogrodniczych posiadającym
wykształcenie wyższe w kierunkach ogrodniczy lub architektura krajobrazu lub
leśnictwo z minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie
kierowania robotami ogrodniczymi na terenach zieleni publ icznej lub
wykształceniem średnim w kierunkach jw. z minimum 3-letnim doświadczeniem
zawodowym w zakresie kierowania robotami ogrodniczymi na terenach zieleni
publicznej."

4. Zamawiający modyfikuje opis kryteriów oceny ofert w tabeli w Rozdziale 20 pkt
1) SIWZ dla doświadczenia zawodowego kierownika robót w specjalności
instalacyjnej tj.:
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BYŁO:"doświadczenie zawodowe osoby, posiadającej uprawnienia budowlane
bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi wspecjalności instalacyjnej
w zakresie sieci cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych na stanowisku kierownika robot instalacyjnych"

POWINNO BYĆ: "doświadczenie zawodowe osoby, posiadającej uprawnienia
budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi e specjalności
instalacyjnej  w zakresie s ieci  c ieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych na stanowisku kierownika budowy/kierownika
robot instalacyjnych

5 .  Z a m a w i a j ą c y  d o d a j e  z a ł ą c z n i k  n r  1 7  d o  S I W Z  t j . : " Z a ł  n r  1 7
SST_D_04_05_01_Podb_pomoc_z_m_zwia_spoi_hydr"

6. Formularz oferty Załącznik nr 1 przyjmuje brzmienie jak w załączeniu.

7. Formularz Wykaz osób Załącznik nr 8 przyjmuje brzmienie jak w załączeniu.

     Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający
przedłuża termin składania ofert do dnia 17-09-2020 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 17-09-2020 r. o godz. 13:00.

Dawid Ochód

Zastępca Dyrektora Jednostki
Kopia aa.

3/3


	p11342f79052_EX_ZDM_115.html

