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ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dla przetargu nieograniczonego na Budowę stacji podnoszenia wody w miejscowości Jakubów
o wartości szacunkowej powyżej 30 000 EURO a mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art.11 ust. 8

Na podstawie art.38 ust.4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2015r, poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść SIWZ.
Pkt. X. B. SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy
i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, 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.
W tym celu należy wykazać, iż Wykonawca wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną
odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia
tj. budowy, przebudowy, modernizacji stacji uzdatniania wody lub stacji podnoszenia ciśnienia
wody, o wartości co najmniej 90 000,00 zł każda.
Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, to
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie
realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia wraz z
dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje lub
protokoły odbioru). W/w dokumenty muszą być wystawione przez bezpośredniego Inwestora
(odbiorcę wykonywanych robót budowlanych),
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą
za szkody Zamawiającego powstałe wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Pkt. XI. 8 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
Wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku
wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 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.
W tym celu należy wykazać, iż Wykonawca wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną
odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia
tj. budowy, przebudowy, modernizacji stacji uzdatniania wody lub stacji podnoszenia
ciśnienia wody o wartości co najmniej 90 000,00 zł każda.
Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, to
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie
realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia wraz z
dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje lub
protokoły odbioru). W/w dokumenty muszą być wystawione przez bezpośredniego Inwestora
(odbiorcę wykonywanych robót budowlanych),
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z
Wykonawcą za szkody Zamawiającego powstałe wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

