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DO-ZP.271.117.11 .2020

Wykonawcy
którzy ubiegają się
o udzielenie zamówienia publicznego

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa Parku Kolei
Szprotawskiej w ramach zadań: „Galeria pod chmurką i pamiątkowe tablice wzdłuż szlaku kolei
szprotawskiej”. „Rozbudowa Skansenu Kolei Powiatowych w Parku Kolei Szprotawskiej o dwa nowe
eksponaty: waga torowa z Konotopu i parowozów T-3 z 1909 r.”
Zamawiający zgodnie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1843), zwanej dalej ustawą pzp, modyfikuje treść Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz przedłuża termin składania ofert do dnia 18 stycznia
2021r. do godz. 10:00, otwarcie ofert nastąpi o godz. 10.15.
W związku z powyższym treść nw. zapisów SIWZ otrzymują nowe brzmienie:
1. pkt 5.1.1 SIWZ
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
co najmniej:
1)
jedno zadanie o minimalnej wartości 150.000,00 zł brutto w zakresie wykonania
zagospodarowania terenów rekreacyjnych z elementami małej architektury, potwierdzone
dowodem/dowodami określającym czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności
z informacją o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone;
Uwaga:
Zamawiający uzna za spełnione warunki pkt 5.1.1. SIWZ również w przypadku, gdy:
−
doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres i wartość robót od
wymaganych w pkt 5.1.1. SIWZ - Zamawiający wymaga, aby w wykazie robót (wg załącznika nr
III.1 do SIWZ) wyodrębnione zostały wartość i zakres wykonanych robót spełniających
wymagania pkt 5.1.1. SIWZ, które Wykonawca wykonał w ramach innych wielozakresowych
zadań;
−
Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji jednego zadania o zakresach, o których mowa
w pkt 5.1.1.1) oraz 5.1.2.1) SIWZ (łącznie) - Zamawiający wymaga, aby w wykazie robót (wg
załącznika nr III.1 do SIWZ) wyodrębniona została wartość i zakres wykonanych robót oraz
usługi spełniających wymagania pkt 5.1.1. SIWZ oraz 5.1.2.1) SIWZ;
2. pkt 25 SIWZ:
„Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, adresem
Zamawiającego i napisem:
„Rozbudowa Parku Kolei Szprotawskiej w ramach zadań: „Galeria pod chmurką
i pamiątkowe tablice wzdłuż szlaku kolei szprotawskiej”. „Rozbudowa Skansenu Kolei
Powiatowych w Parku Kolei Szprotawskiej o dwa nowe eksponaty: waga torowa z Konotopu
i parowozów T-3 z 1909 r.”
z dopiskiem:
„Nie otwierać przed godziną 10:15 dnia 18 stycznia 2021 r. ”
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3. pkt 26.1 SIWZ:
„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 18 stycznia 2021 roku do
godz. 10:00”;
4. pkt 28.1 SIWZ:
„Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 18 stycznia 2021 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. Powyższa modyfikacja stanowi integralną część
SIWZ i należy ją uwzględnić w składanej ofercie.
.
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