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ZMIANA Nr 1 
 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) 

 
 

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 2013. poz. 907 z późn.zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy 
 
 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Las – Etap III. 
 
 

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach osi 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, 

działanie 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Głuchołazy, dnia 17.02.2015 r. 
 
 
 

 
 
 



Na podstawie art. 38. ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013. poz. 907 z późn. zm.), dalej (ustawa Pzp), w związku z koniecznością 
doprecyzowania warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, Zamawiający 
zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej (SIWZ) w następującym zakresie: 

 
1. Zmiana Nr 1 SIWZ – Zmianie ulega pkt. 9.1.2) Części I SIWZ – Informacji dla Wykonawców, 

dalej (IDW). 
 
Jest w pkt. 9.1.2) Części I SIWZ – IDW: 

 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia.  

Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki, (w przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki te winien spełnić co najmniej jeden z 
Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie) wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, należycie wykonali (zakończyli) co najmniej trzy roboty budowlane, polegającą na 
budowie kanalizacji sanitarnej o wartości co najmniej 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy 
złotych) netto (bez podatku VAT), 
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem 
dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane 
w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 
Powinno być w pkt. 9.1.2) Części I SIWZ – IDW: 
 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia.  

Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki, (w przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki te winien spełnić co najmniej jeden z 
Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie) wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, należycie wykonali (zakończyli) co najmniej trzy roboty budowlane, polegające na 
budowie kanalizacji sanitarnej o wartości co najmniej 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy 
złotych) netto (bez podatku VAT) każda robota, 
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem 
dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane 
w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 
2. Zmiana Nr 2 SIWZ – W związku z dokonaną istotną zmianą SIWZ, w celu umożliwienia 

Wykonawcom dokonania stosownych zmian w ofertach zmianie ulega termin składania ofert 
określony w Części I SIWZ – IDW w pkt. 19.1.  

 
Jest w SIWZ w pkt. 19.1 IDW: 
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie punktu kontaktowego Zamawiającego: 

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

 
do dnia 02.03.2015 r. do godziny 11:00 

 
 
Powinno być w SIWZ w pkt. 19.1 IDW: 
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie punktu kontaktowego Zamawiającego: 

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

 
do dnia 03.03.2015 r. do godziny 11:00 



 
3. Zmiana Nr 3 SIWZ – Zmianie ulega termin otwarcia ofert określony w pkt. 21.1. IDW. 
 

Jest w SIWZ w pkt. 21.1 IDW: 
 
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie punktu kontaktowego Zamawiającego: 

„Wodociągi” Sp. z o.o. ul. Andersa 94, 48-340 Głuchołazy, Polska w Sali 
konferencyjnej, na parterze 

 
w dniu 02.03.2015 r. o godzinie 11:15 

 
Powinno być w SIWZ w pkt. 21.1 IDW: 
 
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie punktu kontaktowego Zamawiającego: 

„Wodociągi” Sp. z o.o. ul. Andersa 94, 48-340 Głuchołazy, Polska w Sali 
konferencyjnej, na parterze 

 
w dniu 03.03.2015 r. o godzinie 11:15 

 
 
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ. Pozostała treść SIWZ pozostaje 
bez zmian. 
Ponadto, na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do 
zmian wprowadzonych w SIWZ, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 
 
 
 

Kierownik Zamawiającego 
 

Dariusz Wór-Grech 
 
 
 
 
 
Informację niniejszą zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 17.02.2015 r. 

 


