
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

ZA.271.69.2020 Gliwice,  01-10-2020 r.

nr kor. UM.913088.2020 

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. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Warunki
udziału w postępowaniu):

jest:

3. Zdolność techniczna lub zawodowa
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 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.

powinno być:
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3. Zdolność techniczna lub zawodowa
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 - roboty budowlane polegające 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 - roboty budowlane polegające 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 DN 600 i większych, co najmniej 400 mb."
*dla potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa
powyżej, wykonawca może wykazać maksymalnie 4 umowy.

2. W rozdziale 15 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Opis
sposobu przygotowania oferty):

pkt 2) lit. b)

jest:

b) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów rejestrowych. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć
stosowne pełnomocnictwo.

powinno być:

b) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów rejestrowych. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć
stosowne pełnomocnictwo. UWAGA! Informacja dodatkowa dotycząca
oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (JEDZ) - w zakresie części IV: "Kryteria kwalifikacji" wykonawca
może ograniczyć się do wypełniania sekcji "alfa" części IV formularza [OGÓLNE
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI]
i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV formularza JEDZ.

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

jest:

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,
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powinno być:

1) oferty należy złożyć do dnia 19-10-2020 r. do godz. 09:00,
2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19-10-2020 r. o godz. 11:00 w sali 259 (2
piętro) w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21.

4. W rozdziale 22 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Istotne
postanowienia umowy):

jest:

1) zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
pod następującymi warunkami:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień
zawartej umowy cząstkowej (wykonawczej) w stosunku do treści oferty, złożonej
w postępowaniu prowadzonym pod nazwą "Modernizacja kanalizacji deszczowej
na terenie Miasta Gliwice" (oznaczenie sprawy: ZA.271.69.2020), na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość
dokonania zmian postanowień zawartej umowy:
1) konieczność zmiany terminu umownego (bez zmiany wynagrodzenia)
poszczególnych umów cząstkowych (wykonawczych) z powodu:
a)  dz ia łan ia s i ły  wyższej ,  co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe,
nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron umowy, które nastąpiło po zawarciu
umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub
pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu
należytej staranności stron umowy; za przejawy siły wyższej strony uznają,
w szczególności:
- klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne,
- akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.,
- działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne
wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu,
- strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne,
b) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego,
których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przez
nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezależne od Zamawiającego należy
rozumieć nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemożliwe do przewidzenia
i niezależne od Zamawiającego mające wpływ na budżet Miasta Gliwice oraz
zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających
wpływ na realizację przedmiotu umowy,
c) wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych;
przez niesprzyjające warunki atmosferyczne Zamawiający ma na uwadze warunki
atmosferyczne odbiegające od typowych, mających wpływ na niemożność
prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady trwające
powyżej 3 dni, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu
i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimy, opady
śniegu, niskie temperatury, które uniemożliwiają prowadzenie robót zgodnie
z umową,
d) wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień
publicznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia cząstkowego
(wykonawczego), których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji
niemożliwej wcześniej do przewidzenia,
e) konieczności uzyskania dodatkowych opinii lub uzgodnień,
2) skrócenie terminu płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy (bez
zmiany wynagrodzenia) - na wniosek Zamawiającego;
3) rezygnacja z wykonania części przedmiotu umowy cząstkowej (wykonawczej) -
ograniczenie zakresu przedmiotu umowy cząstkowej (wykonawczej),
spowodowane wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych w przedmiocie
zamówienia, które wynikły w trakcie wykonywania umowy, wraz z odpowiednim
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obniżeniem wynagrodzenia umownego,
4) zmiana przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz uczestników
procesu inwestycyjnego w umowie cząstkowej (wykonawczej) i ramowej
w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy,
5) w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług, wynagrodzenie
wskazane w § 5 ust. 1 niniejszej umowy ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że
kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia
niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie (dotyczy
umów, których termin realizacji nie przekracza 12 miesięcy).
5)*w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, całkowita wartość
umowy wskazana w § 5* ust. 1 niniejszej umowy ulegnie stosownej zmianie,
z tym, że kwota wynagrodzenia, o którym mowa w § 5* ust. 1 nie ulegnie zmianie
(dotyczy umów, których termin realizacji nie przekracza 12 miesięcy).
6) w przypadku zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października
2002 r .  o  min ima lnym wynagrodzen iu  za  pracę ,  zasad pod legan ia
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych -
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę, każda ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia może
wystąpić z takim żądaniem do drugiej strony Umowy (dotyczy umów, których
termin realizacji przekracza 12 miesięcy),
6)* W przypadku zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października
2002 r .  o  min ima lnym wynagrodzen iu  za  pracę ,  zasad pod legan ia
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne zasad gromadzenia
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych -
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę oraz w przypadku zmiany stawki VAT mającej wpływ na całkowitą
wartość umowy, każda ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia lub
całkowitej wartości umowy może wystąpić z takim żądaniem do drugiej strony
Umowy miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, każda
ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia może wystąpić z takim
żądaniem do drugiej strony Umowy (dotyczy umów, których termin realizacji
przekracza 12 miesięcy).
3. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca
winien dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed
upływem terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może
pozostawić wniosek bez biegu.
5. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.

*dotyczy transakcji, w wyniku których podatek VAT zobowiązany jest rozliczyć
Zamawiający

powinno być:

1) zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
pod następującymi warunkami:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień
zawartej umowy cząstkowej (wykonawczej) w stosunku do treści oferty, złożonej
w postępowaniu prowadzonym pod nazwą "Modernizacja kanalizacji deszczowej
na terenie Miasta Gliwice" (oznaczenie sprawy: ZA.271.69.2020), na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość
dokonania zmian postanowień zawartej umowy:
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1) konieczność zmiany terminu umownego (bez zmiany wynagrodzenia)
poszczególnych umów cząstkowych (wykonawczych) z powodu:
a)  dz ia łan ia s i ły  wyższej ,  co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe,
nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron umowy, które nastąpiło po zawarciu
umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub
pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu
należytej staranności stron umowy; za przejawy siły wyższej strony uznają,
w szczególności:
- klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne,
- akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.,
- działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne
wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu,
- strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne,
b) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego,
których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przez
nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezależne od Zamawiającego należy
rozumieć nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemożliwe do przewidzenia
i niezależne od Zamawiającego mające wpływ na budżet Miasta Gliwice oraz
zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających
wpływ na realizację przedmiotu umowy,
c) wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych;
przez niesprzyjające warunki atmosferyczne Zamawiający ma na uwadze warunki
atmosferyczne odbiegające od typowych, mających wpływ na niemożność
prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady trwające
powyżej 3 dni, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu
i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimy, opady
śniegu, niskie temperatury, które uniemożliwiają prowadzenie robót zgodnie
z umową,
d) wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień
publicznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia cząstkowego
(wykonawczego), których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji
niemożliwej wcześniej do przewidzenia,
e) konieczności uzyskania dodatkowych opinii lub uzgodnień oraz napotkania
na etapie wykonywanych robót budowlanych niezinwentaryzowanego uzbrojenia
terenu;
2) skrócenie terminu płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy (bez
zmiany wynagrodzenia) - na wniosek Zamawiającego;
3) rezygnacja z wykonania części przedmiotu umowy cząstkowej (wykonawczej) -
ograniczenie zakresu przedmiotu umowy cząstkowej (wykonawczej),
spowodowane wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych w przedmiocie
zamówienia, które wynikły w trakcie wykonywania umowy, wraz z odpowiednim
obniżeniem wynagrodzenia umownego,
4) zmiana przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz uczestników
procesu inwestycyjnego w umowie cząstkowej (wykonawczej) i ramowej
w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy,
5) w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług, wynagrodzenie
wskazane w § 5 ust. 1 niniejszej umowy ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że
kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia
niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie (dotyczy
umów, których termin realizacji nie przekracza 12 miesięcy).
5)*w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, całkowita wartość
umowy wskazana w § 5* ust. 1 niniejszej umowy ulegnie stosownej zmianie,
z tym, że kwota wynagrodzenia, o którym mowa w § 5* ust. 1 nie ulegnie zmianie
(dotyczy umów, których termin realizacji nie przekracza 12 miesięcy).
5) w przypadku zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października
2002 r .  o  min ima lnym wynagrodzen iu  za  pracę ,  zasad pod legan ia
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa
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w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych -
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę, każda ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia może
wystąpić z takim żądaniem do drugiej strony Umowy (dotyczy umów, których
termin realizacji przekracza 12 miesięcy),
5)* w przypadku zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października
2002 r .  o  min ima lnym wynagrodzen iu  za  pracę ,  zasad pod legan ia
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne zasad gromadzenia
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych -
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę oraz w przypadku zmiany stawki VAT mającej wpływ na całkowitą
wartość umowy, każda ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia lub
całkowitej wartości umowy może wystąpić z takim żądaniem do drugiej strony
Umowy  (dotyczy umów, których termin realizacji przekracza 12 miesięcy).
3. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca
winien dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed
upływem terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może
pozostawić wniosek bez biegu.
5. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.

*dotyczy transakcji, w wyniku których podatek VAT zobowiązany jest rozliczyć
Zamawiający

5. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) otrzymuje brzmienie
jak załącznik do niniejszej modyfikacji.

6. Tabela cen jednostkowych (formularz cenowy) - załącznik nr 5a do SIWZ
otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej modyfikacji.

7. Opis przedmiotu zamówienia (program funkcjonalno-użytkowy) - załącznik
nr 7a do SIWZ otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej modyfikacji.

8. Wzór umowy - załącznik nr 6 do SIWZ otrzymuje brzmienie jak załącznik 
do niniejszej modyfikacji.

9. Wzór umowy - załącznik nr 6a do SIWZ otrzymuje brzmienie jak załącznik
do niniejszej modyfikacji.

10.  Załącza się Wzór dokumentu gwarancyjnego - załącznik nr 6 do umowy.

11. Usuwa się Wzór oświadczenia podwykonawcy o kumulatywnym
przystąpieniu do długu - załącznik nr 15 do SIWZ (załącznik nr 7 do umowy)

Załączniki:

1. Tabela cen jednostkowych (formularz cenowy) - załącznik nr 5a do SIWZ.

2. Opis przedmiotu zamówienia (program funkcjonalno-użytkowy) - załącznik nr
7a do SIWZ.

3. Wzór umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.

6/7



4. Wzór umowy - załącznik nr 6a do SIWZ.

5. Wzór dokumentu gwarancyjnego - załącznik nr 6 do umowy.

6. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

     Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający
przedłuża termin składania ofert do dnia 19-10-2020 r. do godz. 09:00.
     Otwarcie ofert odbędzie sie w siedzibie zamawiającego - sala 259
w dniu 19-10-2020 r. o godz. 11:00.

Z poważaniem

Jolanta Górecka-Wróbel

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
Kopia aa.
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