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Zarząd Dróg Miejskich
INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) pod nazwą
Rozbudowa odcinka ul. Ziemięcickiej w Gliwicach wraz z rozbiórką i budową nowego wiaduktu nad

terenem kolejowym

Data zamieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 10-05-2021

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240009251
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Płowiecka 31
1.4.2.) Miejscowość: Gliwice
1.4.3.) Kod pocztowy: 44-100
1.4.4.) Województwo: śląskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.7.) Numer telefonu: 32 300-86-35
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: pendzialek_p@zdm.gliwice.eu
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm.gliwice.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka
samorządu terytorialnego
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00041490/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu
Przed zmianą:
1. Wiedza i doświadczenie:Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez
wykazanie zrealizowania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 3 odrębne zadania, każde o wartości co
najmniej 7.000.000,00 zł brutto, polegające na remoncie lub budowie (w tym przebudowie, odbudowie,
rozbudowie) obiektu mostowego (most, wiadukt, estakada) lub odcinka drogi wraz z obiektem -/ami
mostowymi w jej ciągu.W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek o którym mowa wyżej,
w pełnym zakresie musi spełniać co najmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.
Po zmianie:
1. Wiedza i doświadczenie:Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez
wykazanie zrealizowania w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 odrębne zadania, każde o wartości co
najmniej 7.000.000,00 zł brutto, polegające na remoncie lub budowie (w tym przebudowie, odbudowie,
rozbudowie) obiektu mostowego (most, wiadukt, estakada) lub odcinka drogi wraz z obiektem -/ami
mostowymi w jej ciągu.W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek o którym mowa wyżej,
w pełnym zakresie musi spełniać co najmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.

Główny Specjalista

10-05-2021 r.  Paweł Pendziałek
__________________________________

data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie

Dyrektor Jednostki

10-05-2021 r.  Anna Gilner
__________________________________

data i podpis osoby upoważnionej
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