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Zielona Góra, 8 listopada 2017 r.

Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu
dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja Parku Kolei Szprotawskiej – Etap I”.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz.1579 ) zmieniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
SIWZ zostaje zmieniona poprzez zmianę treści:
1.

pkt 5.1.2. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
zdolności zawodowej (w zakresie personelu) tj.

a)

wykonawstwo – do realizacji zamówienia skierowane zostaną przez Wykonawcę osoby
posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą Prawo
budowlane w specjalności:
- min. 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
bez ograniczeń

oraz odbyła minimum 18 miesięczną praktykę zawodową przy zabytkach

nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury –
osoba pełniąca funkcję kierownika budowy;
- min. 1 osoba posiadająca doświadczenie zawodowe z zakresu budowy lub przebudowy lub
utrzymania lub eksploatacji infrastruktury kolejowej lub budowy przebudowy obiektów
muzealnych w zakresie kolejnictwa.
Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.
12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65);
2.

pkt 25 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
Opakowanie oferty:
Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy,
adresem Zamawiającego i napisem:
„Modernizacja Parku Kolei Szprotawskiej – etap I”
z dopiskiem:
„Nie otwierać przed godziną 9:15 dnia 20 listopada 2017 r. ”

Biuro Zamówień Publicznych
tel. (+48) 68 45 64 419, faks: (+48) 68 45 64 455

www.zielona-gora.pl
zamowienia@um.zielona-gora.pl

DO-ZP.271.68.6.2017
3.

pkt 26 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
Składanie ofert:

1)

oferty w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta
Zielona Góra, 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój 407 w terminie do dnia 20 listopada
2017 roku do godz. 9:00;

4.

pkt 28 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert:

1)

Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 20 listopada 2017 roku o godz. 9:15 w siedzibie
Zamawiającego tzn. w Urzędzie Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój nr 810;

5.

pkt 31 ppkt 3) SIWZ – usunięcie kryterium skrócenia terminu realizacji „T”, dodanie
nowego kryterium w brzmieniu:
Doświadczenie zawodowe personelu w zakresie kolejnictwa „D” 20%
Przy ocenie oferty w kryterium doświadczenia zawodowe personelu w zakresie kolejnictwa „D”
oferta Wykonawcy otrzyma 20 punktów jeśli wykaże, że min. 1 osoba, która wykonywać będzie
przedmiot zamówienia posiada doświadczenie zawodowe (praktykę) w zakresie budowy lub
przebudowy lub utrzymania lub eksploatacji infrastruktury kolejowej oraz budowy i przebudowy
obiektów muzealnych w zakresie kolejnictwa. Brak doświadczenia zawodowego w ww. zakresie
– 0 pkt.

6.

pkt 32 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
Oferta najwyżej oceniona:
1.Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów sumę punktów przyznanych w kryterium „C” + „G” + „D” w oparciu o podane w ogłoszeniu o
zamówieniu i niniejszej SIWZ kryteria oceny ofert, z zachowaniem pkt 32.2. SIWZ.
2.Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taka samą liczbę punktów (sumę punktów przyznanych w
kryterium „C” + „G” + „D”) Zamawiający za najwyżej ocenioną uzna ofertę, która zawiera
najniższa cenę (która uzyskała najwięcej punktów w kryterium „C”). Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o których który mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli
zawierają one takie same ceny, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

7.

pkt 36 ppkt 1) SIWZ , który otrzymuje brzmienie:

1)

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem
umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie;

8.

załącznik nr I.1 SIWZ – formularz oferty - zmiana treści załącznika, który jest zastąpiony
dokumentem pn. „Załącznik nr I.1 SIWZ – po zmianie”.

9.

załącznik nr III.2 SIWZ- wykaz osób – zmiana treści załącznika, który jest zastąpiony
dokumentem pn. „Załącznik nr III.2 SIWZ – po zmianie”.

10.

załącznik nr I.5 SIWZ – projekt umowy w § 18.ust.1 otrzymuje brzmienie:
Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania
umowy, tj. 2 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 8 ust. 1, tj. w wysokości:
…………………….

zł

(słownie:

………………………….

00/100)

w

formie

……………………………… . Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
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nienależytego wykonania umowy. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy stanowi załącznik nr 3 do umowy.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Powyższe zmiany stanowią integralną część
SIWZ i należy uwzględnić je w składanej ofercie.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
Zastępca Prezydenta
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