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ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYUCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi w miejscowości Budziszewice (ul.Leśna).

Zmiana dotyczy warunków udziału w postępowaniu oraz przedłużenia terminu składania
ofert

1. Dokonuje się zmiany warunków udziału w postępowaniu dotyczących
zdolności technicznej lub zawodowej określonych w pkt 5.1.1. ppkt 1
i ppkt 2 SIWZ.
Warunki udziału przed zmianą: „5.1.1.

spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub

zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że :
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie,
przebudowie lub remoncie kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 500 m .
Nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych długości kanalizacji.
2) skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jedną osobę na kierownika budowy, która posiada uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacji i sieci sanitarnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy w odniesieniu do minimum jednej roboty budowlanej obejmującej
budowę, przebudowę lub remont kanalizacji sanitarnej.
Uwaga dot. wymaganych uprawnień budowlanych: Uznane zostaną również uprawnienia budowlane wydane na zasadach
wynikających z ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz.U.z2016r.,poz.65)”

Warunki udziału po zmianie:
„5.1.1.
spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące
zdolności technicznej
lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że :
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną
polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej
o długości co najmniej 500 m .
Nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych długości kanalizacji.

2) skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jedną osobę na kierownika budowy, która
posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji i sieci
sanitarnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy w odniesieniu do minimum
jednej roboty budowlanej obejmującej budowę, przebudowę lub remont kanalizacji sanitarnej
lub deszczowej.
Uwaga dot. wymaganych uprawnień budowlanych: Uznane zostaną również uprawnienia
budowlane wydane na zasadach wynikających z ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.z2016r.,poz.65)”

2. Przedłuża się termin składania ofert określony w punkcie 13.1. ppkt 2
SIWZ:
Termin składania ofert przed zmianą: „13.1.2) Termin składania ofert upływa dnia 04 grudnia 2017r.
o godz.11:00.”

Termin składania ofert po zmianie:

„13.1.2) Termin składania ofert upływa dnia 08 grudnia 2017r.
o godz.11:00.”
3. Zmienia się termin otwarcia ofert określony w punkcie 13.2 SIWZ :
Termin otwarcia ofert przed zmianą: „13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 grudnia 2017r. o godz. 11:15 w sali posiedzeń Urzędu Gminy, ul. J.Ch.Paska 66 (sala
posiedzeń znajduje się w budynku usytuowanym obok Urzędu Gminy).”

Termin otwarcia ofert po zmianie: „13.2. Miejsce i termin otwarcia

ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 grudnia 2017r. o godz. 11:15
w sali posiedzeń Urzędu Gminy, ul. J.Ch.Paska 66 (sala posiedzeń
znajduje się w budynku usytuowanym obok Urzędu Gminy).”
UWAGA: W związku ze zmianą warunków udziału dotyczących zdolności technicznej i zawodowej modyfikuje
się udostępniony wykonawcom w drodze załącznika nr 4 wzór formularza Wykazu osób skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi.
Treść zmienionego formularza jest załącznikiem do niniejszej zmiany i stanowi jej integralną część.

Niniejsza zmiana SIWZ stanowi integralną część SIWZ i obowiązuje
Wykonawców.

