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Wykonawcy
którzy ubiegają się
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym pn.
Opracowanie Strategicznej mapy hałasu miasta Zielona Góra

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 tj.) zmieniam treść Specyfikacji Warunków Zamówienia
(SWZ).
SWZ zostaje zmieniona poprzez:
zmianę treści pkt 5.1.2. SWZ, który otrzymuje brzmienie:

1.

„5.1.2. zdolności zawodowej (w zakresie personelu) umożliwiającej realizację zamówienia na
odpowiednim poziomie jakości tj. do realizacji zamówienia publicznego skierowane zostaną
przez Wykonawcę poniższe osoby:
1)

co najmniej jedna osoba posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie, podyplomowe lub
doktorat w zakresie akustyki lub akustyki środowiska, ochrony środowiska lub inżynierii
środowiska oraz posiadającą doświadczenie, które nabyła przy tworzeniu co najmniej jednej
Strategicznej mapy hałasu lub Mapy akustycznej dla obszaru miasta o liczbie mieszkańców
powyżej 100 000 oraz;
co najmniej jedna osoba, posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie, podyplomowe lub

2)

doktorat z zakresu akustyki lub akustyki środowiska, która była autorem lub współautorem co
najmniej jednego opracowania związanego z opracowaniem lub aktualizacją Strategicznej
mapy hałasu lub Mapy akustycznej dla aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 100 000
oraz;
co najmniej jedna osoba posiadająca wykształcenie wyższe w zakresie informatyki, która brała

3)

udział we wdrożeniu przynajmniej jednego systemu na zarządzanie Strategiczną mapą hałasu
lub Mapą akustyczną.
Uwaga:
▪

Zamawiający nie dopuszcza łączenie kilku funkcji przez osoby wskazane przez Wykonawcę,
które będą uczestniczy w wykonywaniu zamówienia;

▪

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
Zamawiający uzna za spełniony niniejszy warunek gdy współpartner, który posiada wymaganą
zdolność zawodową, wykona co najmniej zakres przedmiotu zamówienia określony w pkt
5.1.2. SWZ.”;
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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 20 listopada 2021 r.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”;
3.

zmianę treści pkt 25.1) SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„ 1) zaszyfrowaną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 października 2021 roku do godz.
09:00”;
4.

zmianę treści pkt 27.1) SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„ 1) komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 22 października 2021 roku o godz. 12:00.
Otwarcie ofert następuje po przeprowadzeniu ich deszyfrowania bezpośrednio na miniPortalu”;
5. zmianę treści załącznika nr I.1 do SWZ, który otrzymuje brzmienie nadane w pliku o nazwie
„załącznik nr I.1 – po zmianie (2)”;
6. zmianę treści załącznika nr I.4 do SWZ, który otrzymuje brzmienie nadane w pliku o nazwie
„załącznik nr I.4 – po zmianie (1)”.
Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji treści pisma DO-ZP.271.67.12.2021 RISS
5367799 z dnia 12 października 2021 r. gdzie w punkcie 1 pisma poprawia błąd pisarski z „1. Zmiana
treści pkt 22 SWZ, który otrzymuje brzmienie……”, na „1. Zmiana treści pkt 5.1.1. SWZ, który
otrzymuje brzmienie…..”.
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. Powyższa modyfikacja stanowi integralną część
SWZ i należy ją uwzględnić w składanej ofercie.

Prezydent Miasta
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

Załączniki:
- załącznik nr I.1 do SWZ – po zmianie (2);
- załącznik nr I.4 do SWZ – po zmianie (1).
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