Gdańsk, 29 kwietnia 2020 r.
Numer postepowania: ZPI-3700-4/20

dotyczy: postępowania nr ZPI-3700-4/20 o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest Modernizacja Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku.
ZMIANA TREŚCI SIWZ
Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) zamawiający zmienia treść SIWZ
w zakresie:
W dniu 27.04.2020 r. zamawiający opublikował Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ wraz ze zmianą
treści SIWZ, między innymi w zakresie warunku dot. zdolności technicznej i zawodowej,
poprzez rozszerzenie wymagań w stosunku do osoby Kierownika budowy oraz poprzez
wskazanie nowej osoby, posiadającej doświadczenie w zakresie mechaniki sceny. Konstruując
warunek dot. osoby, o której mowa w 5.2.2 lit. b) tiret 6, zmawiający błędnie wskazał na
konieczność wykazania się wykształceniem z zakresu mechaniki i budowy maszyn, gdyż
nadrzędnym w ocenie zamawiającego jest posiadanie niezbędnego doświadczenia, wobec
czego zapis dot. wykształcenia zostaje usunięty. Ponadto zamawiający informuje, że nie
wskazał, poza wykazem osób – załącznik nr 5 do SIWZ, innych dokumentów, na podstawie
których wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, że kierownik budowy oraz osoba
odpowiedzialna za prace z zakresu mechaniki sceny posiadają niezbędne doświadczenie, wobec
czego zamawiający wskazuje, że wymagać będzie, aby wykonawca wraz z wykazem osób
złożył dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie, np. referencje, lub oświadczenie
(lub inny równoważny dokument). Mając powyższe na uwadze, zamawiający zmienia treść
SIWZ w powyższym zakresie i w następujący sposób:
1. Pkt 5.2.2 lit. b) tiret 6 otrzymuje brzmienie: „osobę, która koordynować będzie prace
związane z wykonaniem mechaniki sceny, wraz z przygotowaniem pełnej dokumentacji
technicznej, niezbędnej do przeprowadzenia pierwszego badania, posiadającą
doświadczenie w zakresie nadzorowania/koordynowania prac z zakresu mechaniki sceny,
zrealizowanych w ramach jednego zamówienia/umowy/kontraktu, o wartości nie mniejszej
niż 500 000 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych brutto).”.
2. Pkt 6.6.1 ppkt 2 SIWZ otrzymuje brzmienie: „wykaz osób odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami, a w przypadku kierownika budowy oraz osoby, która odpowiedzialna będzie
za prace związane z wykonaniem mechaniki sceny, również referencje, lub oświadczenie (lub
inny równoważny dokument), wystawione przez podmiot, który zatrudnił daną osobę do
danego kontraktu/roboty/zamówienia, lub przez podmiot, na rzecz którego roboty były
wykonywane (tj. wystawione przez zamawiającego/inwestora, lub przez wykonawcę),”.
3. W wyniku zmiany treści warunku dot. zdolności technicznej i zawodowej, określonego w
pkt 5.2.2 lit. b) SIWZ, zamawiający udostępnia poprawiony wykaz osób.

4. Zamawiający informuje ponadto, że wraz z wyjaśnieniami nr 3 do SIWZ, w udostępnionym
wzorze umowy, zmieniono §15 ust. 1 umowy, dodając przesłankę związaną ze zmianą
wysokości wynagrodzenia.
5. Zamawiający zmienia treść pkt 16.1 SIWZ, i otrzymuje on brzmenie:
16.1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej
umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy, w zakresie, jaki określony jest w art. 144 ustawy Pzp. Ponadto, zgodnie z
art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zamawiający określa/przewiduje co najmniej
następujący zakres zmian:
1) Zmiana wysokości wynagrodzenia,
2) terminu wykonania przedmiotu umowy,
3) zakresu robót określonego w przedmiocie zamówienia zawartego w SIWZ,
4) zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia po stronie Wykonawcy
i osób nadzorujących wykonanie zamówienia po stronie Zamawiającego,
5) podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego:
a) powierzenia podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie
Wykonawcy,
b) zmiany podwykonawcy na etapie realizacji robót,
6) technologii wykonywania robót lub rozwiązań projektowych stwierdzonych przez
Inwestora (inspektora nadzoru), nadzór autorski, organy administracji, zmiany
projektu budowlanego.
6.

Zamawiaający uzupełnia zapis w pkt 3.9.1 SIWZ, w związku z Wyjaśnieniami nr 3 do
SIWZ, pytanie 2.
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Załączniki:
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