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MODYFIKACJA SIWZ
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad
wykonaniem robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i
Zielonce”
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Zamawiający informuje, iż zmodyfikowana
została treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie.:
1. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale VIII. Warunki udziału w
postępowaniu – ust 3. pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: trzy
usługi, której przedmiotem było sprawowanie nadzoru budowlanego (nadzór
inwestorski/inżyniera kontraktu/inwestor zastępczy/kierownik budowy/kierownik robót) nad
robotami budowlanymi polegającymi na budowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie:
a) sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej o długości min. 3 km;
b) oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej,
z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, warunek udziału w
postępowaniu wystarczy, że spełni jeden z wykonawców składających ofertę wspólną.”
2. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale X . Wykaz oświadczeń i
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia – ust 6. pkt. 1) otrzymuje brzmienie:
„1) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (wykaz zgodny z zapisami rozdziału VIII pkt 3
ppkt. 1 SIWZ – Formularz nr 4 do SIWZ). „
3. Formularz nr 1 do siwz otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej modyfikacji.
Oferty nie uwzględniające w/w zmian będą odrzucone jako nie odpowiadające treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

