
                    
       Płock, dnia  21 kwietnia 2020 roku

WZP.271.1.51.2020.AK

   Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Wykonanie kompletnej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania
i  odbioru  robót  budowlanych  w  zakresie  nawierzchni  ciągu  pieszo-jezdnego  wraz  z
oświetleniem  ulicznym,  odprowadzeniem  wód  roztopowych  i  opadowych,  przebudową
istniejącej  sieci  sanitarnej,  przebudową  istniejącej  sieci  wodociągowej,  odcinkami
kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w granicach pasa drogowego wraz z
usunięciem  kolizji  powstałych  przy  projektowaniu  nowej  drogi  z  istniejącym  i
projektowanym uzbrojeniem technicznym dla ulicy Gronowej na osiedlu Wyszogrodzka w
Płocku  u  wraz  z  uzyskaniem  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę  i  pełnieniem  nadzoru
autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy Gronowej - prace
przygotowawcze . 

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U z  z 2019 r. poz. 1843 ze zm. )  dokonuje modyfikacji
treści SIWZ: 
- w rozdziale VI SIWZ  - Dział I Instrukacja dla Wykonawcy – pkt I 3.2 jest:
„ 3.2) aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego
a) jedna osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
drogowej bez ograniczeń *– kierownik budowy
b) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń* – kierownik branży sanitarnej,
c) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczeń* – kierownik branży elektrycznej.

- w rozdziale VI SIWZ  - Dział I Instrukacja dla Wykonawcy – pkt I 3.2 powinno
być:
„ 3.2) aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego
a) jedna osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
drogowej bez ograniczeń *
b) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń* 
c) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczeń* 



Jednocześnie  na  podstawie  art.  38  ust.  4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych
Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert. 
Oferty należy składać do dnia 24 kwietnia 2020 r. do godziny 12:00. 
Otwarcie ofert odbędzie się 24 kwietnia 2020 r. o godzinie 13:00. Forma otwarcia ofert
pozostaje bez zmian.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka
    Magdalena Kucharska

Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych


