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Wg rozdzielnika 
 
 
Dotyczy: modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu pn.: 
„Przebudowa torowiska tramwajowego w Bytomiu w ul. Katowickiej na odcinku od Pl. 
Sikorskiego do ul. Siemianowickiej (dobudowa drugiego toru)” – zad. nr 7.2 w ramach realizacji 
Projektu: „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji 
Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”- Etap I, przewidzianego do 
współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, numer sprawy UE/JRP/B/387/2017. 
 

Zamawiający informuje, że modyfikuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w zakresie zapisów Rozdziału XIII pkt 3 SIWZ: 
 
Było:  Zamawiający informuje, że cena oferty winna być skalkulowana w taki sposób, żeby 
wartość robót dla zakresu finansowanego przez Gminę Bytom nie przekroczyła 20% wartości 
całości robót budowlanych, natomiast zakres finansowany przez Bytomskie Przedsiębiorstwo 
Komunalnie nie przekroczyła 10% wartości całości robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia 
omyłki w przedmiotowym zakresie Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną ze SIWZ. 
Jeżeli w wyniku sprawdzenia kosztorysów ofertowych istniała będzie konieczność poprawienia 
w ofercie omyłek rachunkowych lub innych omyłek mających wpływ na cenę, a przeliczone 
kosztorysy odbiegać będą od warunku postawionego powyżej Zamawiający odrzuci ofertę jako 
niezgodną ze SIWZ. 
Jest:  Zamawiający informuje, że cena oferty poszczególnych zakresów winna być skalkulowana 
w taki sposób, żeby wartość robót dla zakresu finansowanego przez Gminę Bytom stanowiła 20% 
wartości całości robót budowlanych, dla zakresu finansowanego przez Bytomskie Przedsiębiorstwo 
Komunalnie stanowiła 10% wartości całości robót budowlanych, natomiast dla zakresu 
finansowanego przez Spółkę Tramwaje Śląskie SA stanowiła 70% wartości całości robót 
budowlanych. Zamawiający dopuszcza w tym zakresie odchylenia na poziomie +/- 1%. 
W przypadku stwierdzenia omyłki w przedmiotowym zakresie Zamawiający odrzuci ofertę jako 
niezgodną ze SIWZ. 
Jeżeli w wyniku sprawdzenia kosztorysów ofertowych istniała będzie konieczność poprawienia 
w ofercie omyłek rachunkowych lub innych omyłek mających wpływ na cenę, a przeliczone 
kosztorysy odbiegać będą od warunku postawionego powyżej Zamawiający odrzuci ofertę jako 
niezgodną ze SIWZ 

Jednocześnie w załączeniu przekazujemy skorygowany Formularz ofertowy. 
 
 


