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ZMIANA Nr 2 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW  

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) 

Z DNIA 21.10.2011 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 

 
 
 



2 

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 uszczegóławia opis warunków udziału w postępowaniu określony w pkt. 9.1.3) 
lit. a) oraz lit. b) Części I SIWZ – Informacja dla Wykonawców (IDW) w następującym 
zakresie:  
 
1. Zmiana Nr 1 SIWZ – uszczegółowieniu ulega pkt. 9.1.3) lit. a) IDW w zakresie dodania 

dodatkowych wyrazów „lub będą dysponować”: 
 

Jest w SIWZ w pkt. 9.1.3) lit. a) IDW: 
 
a) wykażą się potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia tj.: 

dysponują sprzętem wiertniczym do wykonywania otworu w skałach litych co 
najmniej do głębokości 100 metrów i średnicach Dn 220 – 400 mm dostępnych 
Wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją  
o podstawie dysponowania tymi zasobami,  

 
Powinno być w SIWZ pkt. 9.1.3) lit. a) IDW: 
 
a) wykażą się potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia tj.: 

dysponują lub będą dysponować sprzętem wiertniczym do wykonywania otworu  
w skałach litych co najmniej do głębokości 100 metrów i średnicach Dn 220 – 400 
mm dostępnych Wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz  
z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami,  

 
2. Zmiana Nr 2 SIWZ – uszczegółowieniu ulega pkt. 9.1.3) lit. b) IDW w zakresie dodania 

dodatkowych wyrazów „lub będzie dysponował”: 
 

Jest w SIWZ w pkt. 9.1.3) lit. b) IDW: 
 

b) wykażą się osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: dysponują 
wykwalifikowanymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego 
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości 
lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia 
a także zakresu wykonywania przez nich czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami, dla następujących stanowisk: 

 
Powinno być w SIWZ pkt. 9.1.3) lit. b) IDW: 
 
b) wykażą się osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: dysponują lub będą 

dysponować wykwalifikowanymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu 
niniejszego zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 
kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do 
wykonania zamówienia a także zakresu wykonywania przez nich czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, dla następujących stanowisk: 
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Zamawiający usuwa zapis w pkt. 10.4.1) oraz 2) IDW, dot. konieczności złożenia 
dokumentów w oryginale. 
 

3. Zmiana Nr 3 SIWZ  
 

Jest w SIWZ w pkt. 10.4.1) oraz 2) IDW: 
 
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania z powodu 

niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie ze 
wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik Nr 7 do niniejszej IDW – (należy 
złożyć w oryginale) (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być 
złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich lub przez 
pełnomocnika konsorcjum w imieniu każdego z nich), 
 

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 
pkt. 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie 
art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym 
Załącznik Nr 7a do niniejszej IDW – (Załącznik Nr 7a należy złożyć w oryginale)  
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez 
dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone 
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), 

 
Powinno być w SIWZ pkt. 10.4.1) oraz 2) IDW: 
 
3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania z powodu 

niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie ze 
wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik Nr 7 do niniejszej IDW –  
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez 
dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone 
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich lub przez pełnomocnika 
konsorcjum w imieniu każdego z nich), 
 

4) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 
pkt. 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie 
art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym 
Załącznik Nr 7a do niniejszej IDW – (w przypadku wspólnego ubiegania się  
o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie 
muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), 

 
W związku z dokonaniem istotnej zmiany SIWZ w zakresie opisu warunku udziału  
w postępowaniu, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert: 
 
 
4. Zmiana Nr 4 SIWZ – Zmianie ulega termin składania ofert określony w pkt. 19.1. IDW: 
 

Jest w SIWZ w pkt. 19.1 IDW: 
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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 
 
 

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 03.11.2011 r. do godziny 11:00 
 
 
5. Zmiana Nr 5 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  02.11.2011 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  03.11.2011 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 
 
 
     Dariusz Wór-Grech 

                             

 

Informację niniejszą zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 21.10.2011 r. 

 


