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ZMIANA Nr 1 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW  

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) 

Z DNIA 14.10.2011 r. 
 
 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
NA ROBOTY BUDOWLANE 

 
przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy 
 

Zadanie Nr IX - Budowa ujęcia i SUW w Sławniowicach - zadanie 3b, 
I etap - Budowa ujęcia wody 

 
Zadanie jest realizowane w ramach Projektu pn.:  

„Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy 
Głuchołazy”.  Projekt Nr POIS.01.01.00-00-003/08  

 
Zamówienie współfinansowane przez  

Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 
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Na podstawie art. 38. ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dalej ustawa Pzp, 
Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w następującym zakresie: 
 
Zamawiający zmienia opis warunku udziału w postępowaniu określony w pkt. 9.1.3) lit. b)a. 
Części I SIWZ – Informacja dla Wykonawców (IDW), dotyczący Przedstawiciela Wykonawcy 
w następującym zakresie:  
 
1. Zmiana Nr 1 SIWZ – Zmianie ulega pkt. 9.1.3) lit. b)a. IDW w zakresie zmiany wartości 

kwotowej posiadanego doświadczenia w zarządzaniu zadaniem na roboty budowlane 
przez Przedstawiciela Wykonawcy: 

 
Jest w SIWZ w pkt. 9.1.3) lit. b)a. IDW: 
 
a. Przedstawiciel Wykonawcy – dysponują co najmniej 1 osobą, niniejsza osoba 

musi posiadać następujące kwalifikacje: 
 posiadać łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w realizacji 

inwestycji, w tym 2 lata w zarządzaniu kontraktami na roboty, jako Kierownik 
zespołu – Przedstawiciel Wykonawcy, (lub równoważne stanowisko obejmujące 
zarządzanie kontraktem/projektem typu: Manager Projektu, Dyrektor Kontraktu, 
Kierownik projektu, itp.), 

 posiada doświadczenie zawodowe w zarządzaniu co najmniej jednym zadaniem 
na roboty budowlane, realizowanym w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC (lub 
równoważne przepisy międzynarodowe), o wartości nadzorowanych robót nie 
mniejszej niż 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych)) netto (bez 
podatku VAT), 

 
Powinno być w SIWZ pkt. 9.1.3) lit. b)a. IDW: 
 
a. Przedstawiciel Wykonawcy – dysponują co najmniej 1 osobą, niniejsza osoba 

musi posiadać następujące kwalifikacje: 
 posiadać łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w realizacji 

inwestycji, w tym 2 lata w zarządzaniu kontraktami na roboty, jako Kierownik 
zespołu – Przedstawiciel Wykonawcy, (lub równoważne stanowisko obejmujące 
zarządzanie kontraktem/projektem typu: Manager Projektu, Dyrektor Kontraktu, 
Kierownik projektu, itp.), 

 posiada doświadczenie zawodowe w zarządzaniu co najmniej jednym zadaniem 
na roboty budowlane, realizowanym w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC (lub 
równoważne przepisy międzynarodowe), o wartości nadzorowanych robót nie 
mniejszej niż 400.000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych) netto (bez 
podatku VAT), 

 
W związku z dokonaniem istotnej zmiany SIWZ w zakresie opisu warunku udziału w 
postępowaniu, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert: 
 
 
2. Zmiana Nr 2 SIWZ – Zmianie ulega termin składania ofert określony w pkt. 19.1. IDW: 
 

Jest w SIWZ w pkt. 19.1 IDW: 
 
1. Ofertę należy złożyć w punkcie kontaktowym Zamawiającego: 
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„Wodociągi” Sp. z o.o. Jednostka Realizująca Projekt ul. Andersa 94,       
48-340 Głuchołazy, Polska w sekretariacie na I piętrze w terminie: 
 

do dnia 19.10.2011 r. do godziny 11:00 
 
 

Powinno być w SIWZ w pkt. 19.1 IDW: 
 
1. Ofertę należy złożyć w punkcie kontaktowym Zamawiającego: 

„Wodociągi” Sp. z o.o. Jednostka Realizująca Projekt ul. Andersa 94,       
48-340 Głuchołazy, Polska w sekretariacie na I piętrze w terminie: 
 

do dnia 02.11.2011 r. do godziny 11:00 
 
 
3. Zmiana Nr 3 SIWZ – Zmianie ulega termin otwarcia ofert określony w pkt. 21.1. IDW 
 

1. Otwarcie ofert nastąpi w punkcie kontaktowym Zamawiającego: 
„Wodociągi” Sp. z o.o. Jednostka Realizująca Projekt ul. Andersa 94,       
48-340 Głuchołazy, Polska w Sali konferencyjnej, pokój nr 1 na parterze 

 
w dniu  19.10.2011 r. o godzinie 11:15 

 
 
Powinno być w SIWZ w pkt. 21.1 IDW: 
 
1. Otwarcie ofert nastąpi w punkcie kontaktowym Zamawiającego: 

„Wodociągi” Sp. z o.o. Jednostka Realizująca Projekt ul. Andersa 94,        
48-340 Głuchołazy, Polska w Sali konferencyjnej, pokój nr 1 na parterze 

 
w dniu  02.11.2011 r. o godzinie 11:15 

 
 
Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy – Prawo zamówień publicznych, stosownie do 
zmian wprowadzonych w SIWZ, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu. 
 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 
 

Kierownik Zamawiającego 
 

 

 

 

 

Informację niniejszą zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 14.10.2011 r. 

 


