Kraków, dnia 11.06.2021 r.
NZ.261.63.2021
Wg rozdzielnika
Dotyczy: Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Jana Pawła II od Placu Centralnego do
ul. Ptaszyckiego i ul. Ptaszyckiego do ul. Bardosa wraz z przebudową sieci trakcyjnej,
odwodnieniem, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.
Znak sprawy: 4/V/2021.
Identyfikator postępowania ( ID ): 80da263e-608b-44ca-a6ce-99417fa36335
Zamawiający zgodnie z art. 137 ust. 1 Pzp zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia,
w następującym zakresie:
W części I pkt 12 SWZ jest:
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 24.09.2021 r. Bieg terminu związania rozpoczyna się w
dniu w którym upływa termin składania ofert.
W części I pkt 9 SWZ powinno być:
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 01.10.2021 r. Bieg terminu związania rozpoczyna się w
dniu w którym upływa termin składania ofert.
W części III pkt 3 d) SWZ jest:
zdolności technicznej lub zawodowej:
- posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali:
co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie przebudowy lub budowy torowiska tramwajowego w
technologii torowiska zielonego i klasycznego o dł. min 2 500 metrów pojedynczego toru wraz z
siecią trakcyjną.
Wymienione zakresy prac mogą być wykonane w ramach różnych zadań.
W części III pkt 3 d) SWZ powinno być:
zdolności technicznej lub zawodowej:
- posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowali:
roboty budowlane w zakresie przebudowy lub budowy torowiska tramwajowego o długości
min. 2 500 metrów pojedynczego toru wraz z siecią trakcyjną, w tym:
−
−

torowisko zielone o długości min. 1 500 metrów pojedynczego toru wraz z siecią trakcyjną,
torowiska tramwajowego w konstrukcji podsypkowej (torowisko podsypkowe) o długości
min. 1 000 metrów pojedynczego toru wraz z siecią trakcyjną

Wymienione zakresy prac mogą być wykonane w ramach różnych zadań.
Zarząd Dróg Miasta Krakowa
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl
31-586 Kraków ul. Centralna 53
ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP
www.zdmk.krakow.pl

W części IV pkt 3 i) SWZ jest:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione 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 – inne dokumenty – wg zał. nr 5 do SWZ (wzór);
Uwaga!
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych
wspólnie z innymi wykonawcami, wówczas w powyższym wykazie robót budowlanych zobowiązany
jest podać jedynie te roboty budowlane w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio
uczestniczył.
W części IV pkt 3 i) SWZ powinno być:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem
terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione 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 – inne dokumenty – wg zał. nr 5 do SWZ (wzór);
Uwaga!
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych
wspólnie z innymi wykonawcami, wówczas w powyższym wykazie robót budowlanych zobowiązany
jest podać jedynie te roboty budowlane w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio
uczestniczył.
W części IX pkt 1 SWZ jest:
Oferty należy składać, nie później niż do dnia 28.06.2021 r. do godz. 10:00.
W części IX pkt 1 SWZ powinno być:
Oferty należy składać, nie później niż do dnia 05.07.2021 r. do godz. 10:00.
W części IX pkt 3 SWZ jest:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28.06.2021 r. o godzinie 13:00.
W części IX pkt 3 SWZ powinno być:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05.07.2021 r. o godzinie 13:00.
W związku z powyższymi zmianami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego
postępowania poprawiony zał. nr 5 do SWZ – Wykaz robót budowlanych.
Zgodnie z art. 137 ust. 2 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ, Zamawiający udostępnia na stronie
internetowej prowadzonego postępowania.
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