Zadanie planowane do dofinansowania w ramach konkursu RPSL.04.03.02.IZ.01-24-398/20 Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. OŚ PIORYTETOWA IV EFEKTYWNOŚĆ
ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA. DZIAŁANIE 4.3
Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej;
PODDZIAŁANIE 4.3.2 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i
mieszkaniowej –RIT Subregionu Północnego.

Częstochowa, 2021.01.07
IZ.271.73.2020
Zmiana SIWZ
z dnia 07.01.2021 r.

Dot.

przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji budynku
II Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta ul. Jana Kilińskiego 62
w Częstochowie.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
dokonuje następujących zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Punkt 5.3. SIWZ otrzymuje brzmienie:
„5.3. Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu
zamówienia, tzn. wykonanie, tj. zakończenie, w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, co najmniej:
- jednej roboty
budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub
remoncie: budynku użyteczności publicznej, budynku mieszkalnego lub
zamieszkania zbiorowego o wartości robót co najmniej 500.000,00 zł brutto,
albo
- jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu termomodernizacji
budynku o wartości robót co najmniej 500.000,00 zł brutto.
W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN
należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na
dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych
niż PLN).
UWAGA:
W związku z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp: „W odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.”
W związku z tym, w sytuacji gdy powyższy warunek będzie spełniany nie przez
wykonawcę lub wspólników konsorcjum, a przez „inny podmiot”, to „podmiot” ten musi
być podwykonawcą części przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej
niż 500.000,00 zł brutto.
2. W punkcie 8 SIWZ zmienia:
(...) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 17 23.03.2021 r. do godz. 930. (...);
3. w punkcie 11 SIWZ zmienia:
(...) Oferty należy składać w terminie do dnia 17 23.03.2021 r. do godz. 930.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w dniu 17 23.03.2021 r. o godz.
1000 w pokoju nr 418. (…)
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4. § 4 od ust. 9 do 11 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:
§4
(…)
9. W sytuacji, jeżeli Wykonawca polegał na zdolnościach innego podmiotu w
odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia -podmiot ten musi być Podwykonawcą części przedmiotu umowy
dotyczącej rodzaju robót, o których mowa w warunku i o wartości równej co
najmniej wartości występującej w warunku, czyli o wartości nie mniejszej
niż 500.000,00 zł brutto.
10. 8. Płatności, o których mowa w niniejszym paragrafie, będą dokonane z budżetu
miasta: zadanie IZ/M/386, dział 801, rozdział 80195, § 6050 pn.
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - III etap”.
11. 9. Ewentualna zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga zmiany umowy, a
Wykonawca wyraża zgodę, aby Zamawiający dokonywał tego we własnym zakresie
bez konieczności informowania Wykonawcy.
5. Punkt 4 ppkt A) druku OFERTA otrzymuje brzmienie:
„(…)A) posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia, ponieważ wykonaliśmy (zakończyliśmy) w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert co najmniej:
- jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub
remoncie: budynku użyteczności publicznej, budynku mieszkalnego lub
zamieszkania zbiorowego o wartości robót co najmniej 500.000,00 zł
brutto*.
- jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu termomodernizacji
budynku o wartości robót co najmniej 500.000,00 zł brutto*.
* Niepotrzebne skreślić” (…)”
W załączeniu – zmieniony druk OFERTA.

(-) Michał Konieczny
Naczelnik Wydziału Inwestycji
i Zamówień Publicznych
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