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znak sprawy GKM.272.2.2020

Budzyń, dnia 17 marca 2020 r.
Wszyscy” uczestnicy postępowania
przetargowego opublikowanego
w Biuletynie Zamówień Publicznych
nr 519759-N-2020 z dnia 2020-03-04r
ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego : hhp://bip.budzyn.pI (Przetargi/Ogloszenie)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na realizację zadania p.n.:
„Przebudowa dróg iy Gminie Budzyń „
W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego zlożono wnioski o wyjaśnienie treści
SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( dalej SIWZ ) udziela następujących odpowiedzi
oraz wyjaśnień

-

Pytanie 1.Czy ii przypadku .ykiadania oferty na więcej niżjedna część, wadium w formie gwarancji
może być wniesione najedm”m dokumencie, czy też wymagane są osobne dokumenty gwarancji dla
każdej części.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia. że w poyższym przypadku. wadium może być wniesione
na jednym dokumencie z wyodrębnionymi informacjami których części i jakich wymaganych
kwot dla wybranych części przedmiotu zamówienia gwarancja dotyczy.

Pytanie 2.Za;nawiajqcy wymaga c/iti części 3 wykazania 2 robót o wartości 800 tys brutto
polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni bitumicznej, podczas
gdy zadanie 3 jest podzielone na część A i B, i część A dotyczy c/rogi o nawierzchni z kostki
brukowej. Proszę zatem o umożliwienie przedstawienia wykazu robót dla części 3a, również dla
dróg wybudowanych, przebudowanych, ityremontowanych z kostki. Pozwoli to rtiększyć
konkurencję i w konsekwencji może przyczynić się do niższej ceny,
Odpowiedź: W tym zakresie dokonuje się zmiany w treści SIWZ.

Pytanie 3.Pros;ę o dopuszczenie możlho”ości składania oferty tlko na część 3a lub tylko na część
3b. Obydwa te zadania różnic, się nie h”lko dlugośckj, zakresem, ale i technologią 1I)konania
(kostka i masa asfcdtoio”a). W przypadku zgody na taką zmianę proszę o określenie wysokości
wadium dla części 3cz i 3b oraz wskazanie sytuacji ekonomicznej jaką powinien posiadać
%n*onawca dla poszczególnych części.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w powyższym zakresie,
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Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia następująco:
1. IV rozdziale VI zmienia się zapis w pkt. 1 ppkt. 1) w następujący sposób:
1. Warunki udzialu w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w
zakresie
1) Doświadczenia:
Na potwierdzenie niniejszego warunku Wykonawca zloży wykaz robót budowlanych
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu skiadania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia dzialalności jest krótszy w tym okresie, wykonali co
najmniej dwie roboty budowlane branży drogowej polegającą na budowie lub przebudowie
lub remoncie drogi
a) o nawierzchni bitumicznej i o wartości zadania:
—

—

—

dla części Nr I

-

minimum 700 000,00 zł brutto,

dla części Nr 2, Nr 4 i Nr 5 minimum 250 000,00 zł brutto.
-

b) o nawierzchni
—

dla części Nr 3 z kostki betonowej o powierzchni min. 2500 m2 i bitumicznej o
powierzchni min. 800 m2 wraz z oświetleniem drogowym
w jednym lub kilku
zadaniach.
—

—

Wykonawca skladający ofertę na wszystkie części będzie zobowiązany do wykazania
doświadczenia w zakresie wymienionym w ppkt b)
2. W rozdziale Xl w pkt. 2 ( ramka ) zmienia się na
Oferta Przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:
Przebudowa dróg iy Gminie Budzyń
Część nr
nie otwierać przed dniem 27 marca 2020r. godz. 12:00
—

3. W rozdziale XII pkt li 2 otrzymują brzmienie:
1. Oferty należy składać do dnia 27.03.2020r. do godziny lł:30 w siedzibie Zamawiającego
Urzędzie Gminy Budzyń, ul. Przemyslowa ł6A Biurze Obsługi Klienta, parter pok. nr 005.
2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 27.03.2020r. o godzinie ł2:00 w siedzibie
Zamawiającego Urzędzie Gminy Budzyń. ul. Pnemyslowa 16A w sali kolumnowej. parter
pok. 021.
—

4.1V rozdziale XIX (Załączniki do specyfikacji): dokonuje się aktualizacji Załącznika nr 2 wzór
oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu (plik o nazwie: Załącznik
Nr 2_war_udz w_post_Aktualizacja).
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