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Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Roboty budowlane w zakresie naprawy dróg
- Poprawa bezpieczeństwa w mieście w zakresie infrastruktury drogowej.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2019 r., poz. 1843 tekst jednolity) zmieniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ). SIWZ zostaje zmieniona poprzez zmianę treści :
1.

pkt 5.1.1. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali
jedno zadanie o min. wartości 2 000 000,00 zł brutto
konserwacyjnych) lub remontów

w zakresie utrzymania (wykonania robót

dróg i ulic obejmujących remonty nawierzchni bitumicznych

i brukowych i gruntowych oraz elementów dróg i ulic na terenach zurbanizowanych (na terenach
administracyjnych miast lub wsi), udokumentowane że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone.
Uwaga:
Zamawiający uzna za spełnione warunki pkt 5.1.1 SIWZ również w przypadku, gdy wiedza
i doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres robót od wymaganych
w pkt 5.1.1 SIWZ, które Wykonawca wykonał w ramach innych wielozakresowych zadań.
Zamawiający nie dopuszcza sumowania zadań celem uzyskania wymaganego warunku
kwotowego,

2.

pkt 24 ust.2 SIWZ wadium, który otrzymuje brzmienie:
wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy pzp musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego
terminu składania ofert, tj. do dnia 7 listopada 2019 r., do godz. 10:00.

3.

pkt 25 SIWZ opakowanie oferty, który otrzymuje brzmienie:
Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy,
adresem Zamawiającego i napisem:
„Roboty budowlane w zakresie naprawy dróg –
rejon I Północny, rejon II Zachodni, rejon III Wschodni”
z dopiskiem:
Nie otwierać przed godziną 10:15 dnia 7 listopada 2019 r.
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4.

pkt 26 SIWZ składanie ofert, który otrzymuje brzmienie:
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 7 listopada
2019 roku do godz. 10:00;

5.

pkt 28 SIWZ otwarcie ofert, który otrzymuje brzmienie:
Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 7 listopada 2019 roku o godz. 10:15 w siedzibie
Zamawiającego tzn. w Urzędzie Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój nr 810.

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