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Chorzów, dnia 28 maja 2018r. 
 

GI/ZP/7044/001_03/108/18  
 
 

Dotyczy:  postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:  „Przebudowa przejścia podziemnego 

w rejonie ulic 3 Maja i Katowickiej w Chorzowie” 
 

 

Zgodnie z przepisem art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) - Miejski Zarząd Ulic 

i Mostów w Chorzowie, jako Zamawiający, zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) w zakresie: 

 

 

1) W pkt. 13.2.6.  

było: 

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. 

Kopertę należy opisać następująco: 

 Nazwa i adres Zamawiającego. 

 Oferta w postępowaniu na wykonanie zadania pn: 

„Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie ulic 3 Maja i Katowickiej 

w Chorzowie” 

 Nazwa i adres Wykonawcy. 

 Nie otwierać przed dniem: 05.06.2018r. godz. 09:00. 

jest: 
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. 

Kopertę należy opisać następująco: 

 Nazwa i adres Zamawiającego. 

 Oferta w postępowaniu na wykonanie zadania pn: 

„Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie ulic 3 Maja i Katowickiej 

w Chorzowie” 

 Nazwa i adres Wykonawcy. 

 Nie otwierać przed dniem: 07.06.2018r. godz. 09:00. 

 

 

2) W pkt. 14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

było: 

 

a) w ppkt. 14.1. 

Ofertę należy złożyć: w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Chorzowie – 

w sekretariacie w terminie do dnia 05.06.2018r. do godz. 08:45. 
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jest: 
Ofertę należy złożyć: w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Chorzowie – 

w sekretariacie w terminie do dnia 07.06.2018r. do godz. 08:45. 

 

b) w ppkt. 14.2. 

było: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.06.2018r. o godz. 09:00, w siedzibie Zamawiającego – 

sala konferencyjna. 

jest: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2018r. o godz. 09:00, w siedzibie Zamawiającego – 

sala konferencyjna. 
 

3) W pkt. 16.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się 

następującymi kryteriami: 

było: 
 

KRYTERIUM ZNACZENIE 

Cena ofertowa brutto 50% 

Gwarancja 10% 

Doświadczenie zawodowe 20% 

Termin realizacji 20% 

jest: 
 

KRYTERIUM ZNACZENIE 

Cena ofertowa brutto 50% 

Gwarancja 10% 

Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 20% 

Termin realizacji 20% 

 

4) W pkt. 16.2. Opis stosowanych kryteriów oraz sposób ich obliczania: 

było: 

d)  Kryterium doświadczenie zawodowe: 

Pd -Będzie ocenione następująco: 

zrealizowanie jednej roboty na: 

 wykonanie remontu przejścia podziemnego, w zakresie którego wykonano 

następujące prace: remont schodów, remont ścian wewnętrznych, wykonanie 

konstrukcji stalowej zadaszenia schodów zejściowych, wykonanie zadaszenia z 

poliwęglanu, montaż windy lub platformy dla niepełnosprawnych, remont 

odwodnienia, przebudowa instalacji elektrycznej, montaż oświetlenia o łącznej 

wartości minimum 800 tysięcy złotych brutto. – 10 pkt. 
 

zrealizowanie dwóch robót na: 

 wykonanie remont przejścia podziemnego, w zakresie którego wykonano 

następujące prace: remont schodów, remont ścian wewnętrznych, wykonanie 

konstrukcji stalowej zadaszenia schodów zejściowych, wykonanie zadaszenia z 

poliwęglanu, montaż windy lub platformy dla niepełnosprawnych, remont 

odwodnienia, przebudowa instalacji elektrycznej, montaż oświetlenia o łącznej 

wartości minimum 800 tysięcy złotych brutto. – 20 pkt. 
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jest: 
d) Kryterium doświadczenie zawodowe kierownika budowy 

Pd -Będzie ocenione następująco: 

Kierownik budowy kierował budową lub nadzorował jedną robotę budowlaną, 

której przedmiotem było: 

 wykonanie remontu przejścia podziemnego, w zakresie którego wykonano 

następujące prace: remont schodów, remont ścian wewnętrznych, wykonanie 

konstrukcji stalowej zadaszenia schodów zejściowych, wykonanie zadaszenia, 

montaż windy lub platformy dla niepełnosprawnych, remont odwodnienia, 

przebudowa instalacji elektrycznej, montaż oświetlenia. – 10 pkt. 
 

Kierownik budowy kierował budową lub nadzorował dwie roboty budowlane, 

których przedmiotem było: 

 wykonanie remont przejścia podziemnego, w zakresie którego wykonano 

następujące prace: remont schodów, remont ścian wewnętrznych, wykonanie 

konstrukcji stalowej zadaszenia schodów zejściowych, wykonanie zadaszenia, 

montaż windy lub platformy dla niepełnosprawnych, remont odwodnienia, 

przebudowa instalacji elektrycznej, montaż oświetlenia. – 20 pkt. 

 

Na stronie Zamawiającego: bip.mzuim.chorzow.eu opublikowano skorygowany Formularz 

ofertowy. 
 

 

Powyższa zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

i zgodnie z przepisem art. 38 ust. 4a ustawy – Prawo zamówień publicznych Ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia opublikowano w biuletynie BZP pod numerem 500118947-N-2018 w dniu 28.05.2018r. 

Na stronie Zamawiającego: bip.mzuim.chorzow.eu opublikowano skorygowany Formularz 

ofertowy. 
 

 

 

 

 

 
Dyrektora MZUiM 

 

 

……………………………… 

Piotr Wojtala 


