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ZMIANA Nr 1 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW  

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) 

Z DNIA 13.02.2012 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 
 
 

Budowa przyłączy kanalizacyjnych ze zbiorczego systemu kanalizacyjnego 
„Wodociągi” Sp. z o.o. z siedzibą w  Głuchołazach do budynków na terenie gminy 

Głuchołazy w miejscowościach Konradów, Charbielin, Nowy Las. 
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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 poprawia zapisy SIWZ w następującym zakresie: 
 
W związku z tym, że w pkt. 9.1.4) lit. a) Części I SIWZ - Informacja dla Wykonawcy (IDW), 
wkradł się błąd, polegający na wpisaniu cyfrowo błędnej kwoty, Zamawiający poprawia 
zapisy SIWZ w tym zakresie:  
 
Zmiana Nr 1 SIWZ – Zmianie ulega pkt. 9.1.4) lit. a) IDW: 
 
Jest w SIWZ w pkt. 9.1.4) lit. a) IDW: 
 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

Wykonawca musi 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):  
a) Wykonawca musi wykazać, iż osiągnął w każdym z ostatnich 3 latach obrotowych, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przychody ze 
sprzedaży netto w kwocie co najmniej 1.0000.000,00 PLN (słownie: jeden milion 
złotych). 
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca przedłoży rachunek 
zysków i strat, stanowiący część sprawozdania finansowego a jeżeli podlega ono 
badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z 
opinią odpowiednio o badanej części sprawozdania – rachunku zysków i strat 
(Zamawiający będzie brał pod uwagę dane wskazane w poz. A rachunku zysków i 
strat), a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania 
sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające przychody netto ze 
sprzedaży – za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – za ten okres. 

 
Powinno być w SIWZ w pkt. 9.1.4) lit. a) IDW: 
 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

Wykonawca musi 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):  
a) Wykonawca musi wykazać, iż osiągnął w każdym z ostatnich 3 latach obrotowych, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przychody ze 
sprzedaży netto w kwocie co najmniej 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion 
złotych). 
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca przedłoży rachunek 
zysków i strat, stanowiący część sprawozdania finansowego a jeżeli podlega ono 
badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z 
opinią odpowiednio o badanej części sprawozdania – rachunku zysków i strat 
(Zamawiający będzie brał pod uwagę dane wskazane w poz. A rachunku zysków i 
strat), a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania 
sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające przychody netto ze 
sprzedaży – za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – za ten okres. 
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Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy – Prawo zamówień publicznych, stosownie do 
zmian wprowadzonych w SIWZ, Zamawiający dokona sprostowania treści ogłoszenia o 
zamówieniu. 
 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 

 
 
Kierownik Zamawiającego 

 

 

 

 

Informację niniejszą zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 13.02.2012 r. 

 


