WZP.271.1.46.2017

Zgorzelec, dnia 29 sierpnia 2017r.

ZMIANA NR 1
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity z 2015r. Dz. U. poz. 2164 z późn. zm.), Gmina Miejska
Zgorzelec jako Zamawiający zawiadamia o dokonaniu zmiany treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pod nazwą „Remont nawierzchni jezdni ul. Okulickiego w Zgorzelcu”
w następujący sposób:
1. Zmienia się treść pkt 3 ppkt. 1 Rozdziału VIII Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia
w sposób następujący:
Przed zmianą zapis brzmiał:
3. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu dotyczących:
zdolności technicznej i zawodowej, tj.
wykonawca wykaże, że:
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:
dwie roboty budowlane - w ramach dwóch odrębnych umów - w zakresie
modernizacji i/lub budowy i/lub remontów nawierzchni dróg i/lub chodników
o
łącznej
wartości
minimum
100.000,00
zł
brutto
wraz
z podaniem daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, z załączeniem dowodów, określających, czy roboty te zostały
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty Formularz Nr 3 do SIWZ.
Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy Wykonawca przedstawi w wykazie
robót, kwotę wyrażoną w innej walucie niż PLN, Zamawiający do oceny

spełniania warunku przyjmie średni kurs tej waluty w stosunku do PLN
publikowany przez NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania.

Po zmianie zapis otrzymuje brzmienie:
3. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu dotyczących:
zdolności technicznej i zawodowej, tj.
wykonawca wykaże, że:
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:
dwie roboty budowlane - w ramach dwóch odrębnych umów - w zakresie
modernizacji i/lub budowy i/lub remontów nawierzchni bitumicznych o łącznej
wartości minimum 100.000,00 zł brutto wraz z podaniem daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,
z załączeniem dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - Formularz Nr 3 do
SIWZ.
Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy Wykonawca przedstawi w wykazie
robót, kwotę wyrażoną w innej walucie niż PLN, Zamawiający do oceny
spełniania warunku przyjmie średni kurs tej waluty w stosunku do PLN
publikowany przez NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania.
Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Z up. Burmistrza Miasta
Radosław Baranowski
/Zastępca Burmistrza/

