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Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa parkingu
wielopoziomowego przy ul. Piaskowej w Zielonej Górze.

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

zmianę treści pkt 3.14. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1032) osób wykonujących czynności
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, polegających na wykonaniu robót
budowlanych związanych z budową parkingu wielopoziomowego w zakresie wznoszenia
konstrukcji żelbetowej, robót drogowych i instalacyjnych, o ile czynności te nie będą
wykonywane przez te osoby w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.
Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem
umowy oświadczenie wraz wykazem wszystkich osób wykonujących ww. zakres prac.

2.

zmianę treści 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:
a)

minimum 2 zadania o min. wartości 10.000.000,00 zł brutto każda w zakresie budowy,
przebudowy,

rozbudowy

obiektu

kubaturowego

o

konstrukcji

żelbetowej

wraz

z instalacjami, oraz
b)

minimum 2 zadania o min. wartości 300.000,00 brutto każde w zakresie wykonania dla
obiektu:


systemu

monitoringu

wizyjnego

CCTV

wraz

z

rejestratorami

sieciowymi

(serwerami) obejmującego co najmniej 50 kamer lub


systemu monitoringu wizyjnego z wykorzystaniem infrastruktury tj. rejestratorów
sieciowych (serwerów), kamer wizyjnych, sieci strukturalnej, systemu VMS (model
klient-serwer), stacji oglądowej i systemu zasilania bezprzerwowego,
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- potwierdzonych dowodami określającymi 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 posiadane 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 wiedzę i doświadczenie w realizacji mniejszej ilości zadań niż
określona w pkt 5.1.1 SIWZ pod warunkiem, że w ich ramach wykonano zakresy prac
spełniające wszystkie wymagania pkt 5.1.1.a) i 5.1.1.b) 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 tych zadań;

-

Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji jednego zadania, które spełnia łącznie
wymagania (zakres i wartość), o których mowa w pkt 5.1.1.a) i 5.1.1.b) 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 tego zadania”;

3.

zmianę treści pkt 5.1.2.1.a) SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia - kierownik budowy (1 osoba), która posiada co
najmniej

5-cio letnią praktykę zawodową (doświadczenie) w pełnieniu funkcji kierownika

budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w tym pełnienie funkcji kierownika budowy
przez okres nie krótszy 6 miesięcy nad budową o minimalnej wartości 10.000.000,00 brutto
w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy obiektu kubaturowego o konstrukcji
żelbetowej wraz z instalacjami, oraz”;
4.

zmianę treści pkt 13.2. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy pzp żąda podania przez Wykonawcę w ofercie:
a)

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz

b)

podania ich nazw (firm), o ile w dniu złożenia oferty nazwy Podwykonawców są znane
Wykonawcy;”;

5.

zmianę treści pkt 24.2) SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„2)

wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy pzp musi być wniesione najpóźniej do
wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 1 marca 2021 r., do godz. 10:00”;

6.

zmianę treści pkt 26.1) SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„Zaszyfrowaną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 1 marca 2021 roku do godz. 10:00”;
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7.

zmianę treści pkt 28.1) SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 1 marca 2021 roku o godz. 14:00 w siedzibie
Zamawiającego tzn. w Urzędzie Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój nr 407. Otwarcie
ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert;”;

8.

wykreślenie pkt 8 z treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr I.3 do
SIWZ);

9.

uzupełnienie załącznika nr I.5 do SIWZ o rysunki zestawień stali zbrojeniowej dla belek parteru,
I oraz II piętra oraz detale fundamentowe oraz zbrojenie ścian na kondygnacji parteru które
zawarte są w pliku o nazwie „załącznik nr I.5 do SIWZ – uzupełnienie (2)”;

10.

zmianę treści STWiOR – branża architektoniczna i konstrukcyjna (zawartych w załączniku nr I.5
do SIWZ) w zakresie B.15 00.00 – montaż windy. Dokument uwzględniający zmiany zawarty
jest w pliku o nazwie „załącznik nr I.5 do SIWZ – zmiana STWiOR”.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Powyższa modyfikacja stanowi integralną część
SIWZ i należy ją uwzględnić w składanej ofercie.

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