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Wykonawcy
którzy ubiegają się
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym pn. Budowa
systemu kontroli ruchu kołowego na obszarze zielonogórskiego deptaka w ramach projektu
pn. „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra”.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) zmieniam treść Specyfikacji Warunków
Zamówienia (SWZ).
SWZ zostaje zmieniona poprzez:
1.

zmianę treści pkt 5.1.1 SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„5.1.1. zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) umożliwiającej realizację zamówienia na
odpowiednim poziomie jakości tj. w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia upływu
terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonali:
1)

zadania o łącznej wartości 200.000,00 zł brutto, lecz nie mniej niż 10.000,00 zł brutto za
1 zadanie, w zakresie budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy kontroli ruchu kołowego przy
pomocy słupków i/lub blokad i/lub zapór drogowych automatycznie chowanych i/lub szlabanów
i/lub pętli indukcyjnych i/lub kamer z wykorzystaniem rozwiązania kontroli dostępu za pomocą
zdalnego sterowania i/lub karty bezstykowej i/lub klawiatury numerycznej i/lub aplikacji w
telefonie i/lub systemu odczytu tablic rejestracyjnych,

2)

co najmniej 2 zadania o minimalnej wartości 20.000,00 zł brutto każde w zakresie wykonania
systemu monitoringu wizyjnego z wykorzystaniem infrastruktury technicznej, tj. kamer
wizyjnych, sieci strukturalnej i systemu zasilania bezprzerwowego.
Uwaga:
Zamawiający uzna za spełnione warunki pkt 5.1.1. SWZ również w przypadku, gdy
doświadczenie posiadane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres i wartość robót od
wymaganych w pkt 5.1.1. SWZ;
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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 robót spełniające
wszystkie wymagania pkt 5.1.1.1), 5.1.1.2) SWZ;
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie zdobyte w realizacji robót budowlanych
wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami Zamawiający uzna za spełnione warunki pkt
5.1.1. SWZ, gdy wymagany zakres robót budowlanych został faktycznie wykonany przez
Wykonawcę, a nie jego współpartnera lub współpartnerów;
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
Zamawiający uzna za spełniony niniejszy warunek, gdy współpartner, który posiada wymagane
doświadczenie, wykona co najmniej zakres przedmiotu zamówienia określony w pkt 5.1.1.
SWZ” „:
2.

zmianę treści pkt 22 SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„22. Okres związania ofertą:
Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 15 czerwca 2021 r.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”;
3. zmianę treści pkt 23.2) a i 2) b SWZ, który otrzymuje brzmienie:
„2) wadium zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy pzp musi być:
a. wniesione przed upływem terminu składania ofert wyznaczonego do dnia 17 maja 2021 r., do
godz. 09:00 i
b. utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą,tj. do dnia 15 czerwca 2021 r.”;
4. zmianę treści pkt 25.1) SWZ, który otrzymuje brzmienie:
„ 1) zaszyfrowaną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17 maja 2021 roku do godz. 09:00”;
5.

zmianę treści pkt 27.1) SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„ 1) komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 17 maja 2021 roku o godz. 12:00. Otwarcie
ofert następuje po przeprowadzeniu ich deszyfrowania bezpośrednio na miniPortalu”;
6. zmianę treści załącznika nr I.1 do SWZ, który otrzymuje brzmienie nadane w pliku o nazwie
„załącznik nr I.1 do SWZ – po zmianie (1)”.
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. Powyższa modyfikacja stanowi integralną część
SWZ i należy ją uwzględnić w składanej ofercie
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