
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

ZA.271.69.2020 Gliwice,  28-09-2020 r.

nr kor. UM.895460.2020 

Dotyczy: Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Gliwice

Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia

     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publ icznych ( t . j .  Dz.  U.  z  2019 r .  poz.  1843 z późn.  zm.) ,  w imieniu
zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia
została zmodyfikowana w następujący sposób:

1. W rozdziale 8.3.1. lit. a) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(Warunki udziału w postępowaniu):

jest:

Określenie warunku:
1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, w
szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli
(w ramach jednej lub kilku umów):
a) dla części I - co najmniej 1 robotę budowlaną, polegającą na:
- renowacji kanalizacji rękawem z włókna szklanego utwardzonego promieniami
UV sztywność obwodowa rękawa nie mniejsza niż 4KN/m2 dla poniższych
średnic:
- dla średnicy minimum DN 1500 o długości minimum 200 mb,
- dla średnicy od DN 1000 do DN 1200 o długości minimum 400 mb,
- dla średnicy od DN 400 do DN 800 o długości minimum 3000 mb,
- dla średnicy od DN 200 do DN 300 o długości minimum 3500 mb.
b) dla części II - co najmniej 1 robotę budowlaną, polegającą na:
- remoncie, modernizacji lub budowie wpustów deszczowych w ilości co najmniej
100 szt.
- remoncie, modernizacji lub budowie studni kanalizacyjnych w ilości co najmniej
100 szt.
- remoncie lub budowie chodników z kostki betonowej w ilości co najmniej 400
m2,
- remoncie lub budowie nawierzchni asfaltowej w ilości co najmniej 2000 m2,
- budowie kanalizacji dla średnic od DN 250 włącznie do DN 350 włącznie co
najmniej 1000 mb,
- budowie kanalizacji dla średnic od DN 400 włącznie do DN 500 włącznie co
najmniej 500 mb,
- budowie kanalizacji dla średnic od DN 600 włącznie do DN 800 włącznie co
najmniej 400 mb.(...)

powinno być:

Określenie warunku:
1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu
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lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, w
szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli
(w ramach jednej lub kilku umów):
a) dla części I - co najmniej 1 robotę budowlaną, polegającą na:
- renowacji kanalizacji rękawem z włókna szklanego utwardzonego promieniami
UV sztywność obwodowa rękawa nie mniejsza niż 3KN/m2 dla poniższych
średnic:
- dla średnicy minimum DN 1500 o długości minimum 200 mb,
- dla średnicy od DN 1000 do DN 1200 o długości minimum 400 mb,
- dla średnicy od DN 400 do DN 800 o długości minimum 3000 mb,
- dla średnicy od DN 200 do DN 300 o długości minimum 3500 mb.
b) dla części II - co najmniej 1 robotę budowlaną, polegającą na:
- remoncie, modernizacji lub budowie wpustów deszczowych w ilości co najmniej
100 szt.
- remoncie, modernizacji lub budowie studni kanalizacyjnych w ilości co najmniej
100 szt.
- remoncie lub budowie chodników z kostki betonowej w ilości co najmniej 400
m2,
- remoncie lub budowie nawierzchni asfaltowej w ilości co najmniej 2000 m2,
- budowie kanalizacji dla średnic od DN 250 włącznie do DN 350 włącznie co
najmniej 1000 mb,
- budowie kanalizacji dla średnic od DN 400 włącznie do DN 500 włącznie co
najmniej 500 mb,
- budowie kanalizacji dla średnic od DN 600 włącznie do DN 800 włącznie co
najmniej 400 mb.(...)

2. W rozdziale 16 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Miejsce
oraz termin składania i otwarcia ofert):

jest:

1) oferty należy złożyć do dnia 01-10-2020 r. do godz. 09:00,
2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01-10-2020 r. o godz. 11:00 w sali 254 (2
piętro) w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21.

powinno być:

1) oferty należy złożyć do dnia 14-10-2020 r. do godz. 09:00,
2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14-10-2020 r. o godz. 11:00 w sali 254 (2
piętro) w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21.

     Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający
przedłuża termin składania ofert do dnia 14-10-2020 r. do godz. 09:00.
     Otwarcie ofert odbędzie sie w siedzibie zamawiającego - sala 254
w dniu 14-10-2020 r. o godz. 11:00.

Z poważaniem

Jolanta Górecka-Wróbel

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
Kopia aa.
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