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Chorzów, dnia 30.12.2020 r.

DU/TW/7042/200/000/20
Dotycz:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Bieżące utrzymanie nawierzchni
jezdni na terenie miasta Chorzowa obejmujące dzielnicę: Zad.1 Chorzów Centrum, Chorzów
Batory Zad.2 Chorzów Stary, Maciejkowice i Chorzów II”
- zmiana treści SIWZ nr 1

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie, informuje, że działając na podstawie art. 38 ust. 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonał zmiany treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Zakres zmian jest następujący:
1. Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia:
1) Pkt 7.1 3) lit. c SIWZ „doświadczenie zawodowe” otrzymuje brzmienie:

Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co
najmniej dwie roboty budowlane potwierdzone dowodami w ramach których wykonano
naprawy bieżące nawierzchni jezdni – o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto
w każdym roku,
lub
co najmniej jednej roboty budowlanej potwierdzonej dowodem w ramach której wykonano
naprawy bieżące nawierzchni jezdni i jednej roboty budowlanej potwierdzonej dowodem
w ramach której wykonano zadanie remontowe w zakresie nawierzchni drogowych z betonu
asfaltowego – o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto każda,
lub
co najmniej dwie roboty budowlane potwierdzone dowodami w ramach których wykonano
zadania remontowe w zakresie nawierzchni drogowych z betonu asfaltowego – o wartości
nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto każda.
Wykonanie powyższych robót potwierdzone będzie stosownymi dowodami, tj. referencjami
bądź innymi dokumentami wystawionymi przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – innymi
dokumentami.
W załączeniu do niniejszej zmiany Zamawiający przekazuje zmodyfikowane w trybie SIWZ.
Powyższa zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i zgodnie z przepisem
art. 38 ust. 4a ustawy PZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w dniu dzisiejszym
w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Zmiana SIWZ dokonana w dniu 30.12.2020r. jest wiążąca dla Wykonawców.
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