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MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad
wykonaniem robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa
drogi gminnej nr 103639D (ul. Sikorskiego w Węglińcu) wraz z infrastrukturą techniczno –
kanalizacyjną”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) Zamawiający informuje, iż zmodyfikowana została
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie.:
1. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia rozdziale IV. Warunki udziału w
postępowaniu
a) pkt 2. 1) dotyczący ZADANIA NR 1 - otrzymuje brzmienie:
„2.1) Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, tj.
1) tj. Wykonawcy wykażą, że: ZADANIE NR 1 -wykonali w okresie ostatnich w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie: co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było sprawowanie
nadzoru budowlanego (nadzór inwestorski/inżyniera kontraktu/inwestor zastępczy/kierownik
budowy) nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie, przebudowie, dróg miejskich o
długości min. 800m. o nawierzchni asfaltowej wraz z infrastrukturą techniczną (parkingi
dojścia chodniki oświetlenie itp, 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;

a) pkt 2. 2) a) dotyczący ZADANIA NR 1 - otrzymuje brzmienie:
tj. Wykonawcy wykażą, że - ZADANIE NR 1 - dysponuje odpowiednim potencjałem zawodowym, tj.
Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawców, którzy
dysponują co najmniej:
a) jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności w
branży drogowej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i
Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831), która będzie
pełniła funkcję koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego;

Oferty nie uwzględniające w/w zmian będą odrzucone jako nie odpowiadające treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

