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Dotyczy: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe – etap I”. 
 

ZMIANA  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) dokonuje następujących zmian w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na „Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko 
Małe”: 

1. Zmienia się rozdział V ust. 1 lit. b) SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 
„b) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

Warunek ten spełni wykonawca, który w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym 
okresie, wykonał: 

minimum jedną niezależną robotę budowlaną, któryej przedmiotem była: budowa 
sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami, o długości, co najmniej 500 mb 
i średnicy, co najmniej DN 200 mm i budowa przepompowni ścieków o średnicy 
zbiornika min 1200 wraz z budową rurociągu tłocznego o długości, co najmniej 200 
mb i średnicy, co najmniej DN 90 mm  oraz  

złoży wykaz tych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ – z podaniem ich rodzaju 
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dowody dotyczące tych robót, 
określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone oraz złoży 
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – według zał. nr 3 do SIWZ” 

2. Zmienia się rozdział VI ust. 1 pkt 2) SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 
„2) wykaz (sporządzony według wzoru stanowiącego zał. nr 4 do SIWZ) w zakresie 

niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, z którego 
wynika wykonanie  
-- minimum jednej niezależnej roboty budowlanej, której przedmiotem była: 
budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami, o długości, co najmniej 500 mb 
i średnicy, co najmniej DN 200 mm i budowa przepompowni ścieków o średnicy 
zbiornika min 1200 wraz z budową rurociągu tłocznego o długości, co najmniej 
200 mb i średnicy, co najmniej DN 90 mm 

wraz z dowodami, czy została wykonana w sposób należyty oraz wskazujących, czy została 
wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona 
Dowodami, potwierdzającymi czy usługi, dostawy lub roboty budowlane zostały wykonane, 
lub są wykonywane należycie są: 

a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług 
okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu albo ofert; 

b) w przypadku zamówień na roboty budowlane - inne dokumenty – jeżeli 
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
poświadczenia którym mowa w lit a); 



c) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi - oświadczenie wykonawcy – jeżeli 
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
poświadczenia, o którym mowa w lit a)”. 

3. Zmienia się rozdział IX ust. 4 SIWZ który otrzymuje brzmienie: 
"4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 
złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, 
listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził 
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało 
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej." 

4. Zmienia się załącznik Nr 7A do SIWZ w ten sposób że § 8 ust. 2 lit. f) i g) otrzymują 
brzmienie: 
„f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 10 % 
wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 50% 
wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, 

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany -  w wysokości 15% wynagrodzenia wynikającego 
z niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 50% wynagrodzenia w umowie 
o podwykonawstwo”. 

 

5. Zmienia się załącznik Nr 7B do SIWZ w ten sposób że § 7 ust. 2 lit. f) i g) otrzymują 
brzmienie: 
„f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 10 % 
wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 50% 
wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, 

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany -  w wysokości 15% wynagrodzenia wynikającego 
z niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 50% wynagrodzenia w umowie 
o podwykonawstwo”. 

Dokonana modyfikacja specyfikacji wiąże wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści 
niniejszego pisma. 

Zmiana SIWZ nie pociąga za sobą zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Dotychczasowy 
termin składania ofert wyznaczony na dzień 31.03.2016r. na godz. 11.00 nie ulega zmianie. 

 

 


