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FS.271.9.2021
MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1
z dnia 6 sierpnia 2021 r.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłód,
Piotrowice i Trzebiny”
Zamawiający – Gmina Święciechowa, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 w związku
z art. 286 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1129 – ze zm.) dalej Pzp, oraz w związku z udzielonymi wyjaśnieniami nr 2
i 3 do SWZ z dnia 6 sierpnia 2021 r., informuje:
I. Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, przedłuża termin składania
ofert do dnia 16 sierpnia 2021 r. do godz. 10.00.
II. Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje następującej
zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:
1. Rozdział V ust. 2 pkt 4) lit. a) Specyfikacji Warunków Zamówienia:
Było:
„a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty
budowlane, z których każda obejmowała co najmniej:
- budowę/przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości min. 1 500,00 mb
wraz z przyłączami,
- budowę rurociągu tłocznego o długości min. 500 mb,
- budowę min. 1-dnej przepompowni ścieków.
UWAGA:
Zamawiający zastrzega, iż zgodnie z wyrokiem TSUE z 04.05.2017 r. w sprawie C-387/14
Esaprojekt, Wykonawca samodzielnie składający ofertę w postępowaniu, w celu
potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia
zawodowego, może polegać na zasobach w postaci doświadczenia grupy Wykonawców
(Konsorcjum), której był członkiem przy realizacji innego zamówienia, jeżeli faktycznie i
konkretnie uczestniczył w realizacji tych robót, o których mowa w przedmiotowym warunku
udziału w postępowaniu.
Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została
zrealizowana na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcy) w ramach danej umowy i
odebrana przez ten podmiot, jako wykonana należycie oraz zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończona.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości
przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. W przypadku ofert
składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
np. Konsorcjum, zamawiający dopuszcza łączenie doświadczenia tj. wykonanie dwóch robót
budowlanych przez jednego z członków Konsorcjum samodzielnie lub przez dwóch lub więcej
członków Konsorcjum (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).”
Jest:
„a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty
budowlane, z których każda obejmowała co najmniej:
- budowę/przebudowę grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub
ogólnospławnej grawitacyjnej o długości min. 1500,00 mb wraz z przyłączami,
- budowę rurociągu tłocznego o długości min. 500 mb,
- budowę min. 1-dnej przepompowni ścieków.
UWAGA:
Zamawiający zastrzega, iż zgodnie z wyrokiem TSUE z 04.05.2017 r. w sprawie C-387/14
Esaprojekt, Wykonawca samodzielnie składający ofertę w postępowaniu, w celu
potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia
zawodowego, może polegać na zasobach w postaci doświadczenia grupy Wykonawców
(Konsorcjum), której był członkiem przy realizacji innego zamówienia, jeżeli faktycznie i
konkretnie uczestniczył w realizacji tych robót, o których mowa w przedmiotowym warunku
udziału w postępowaniu.
Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została
zrealizowana na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcy) w ramach danej umowy i
odebrana przez ten podmiot, jako wykonana należycie oraz zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończona.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości
przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. W przypadku ofert
składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
np. Konsorcjum, zamawiający dopuszcza łączenie doświadczenia tj. wykonanie dwóch robót
budowlanych przez jednego z członków Konsorcjum samodzielnie lub przez dwóch lub więcej
członków Konsorcjum (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).”
2. Rozdział X ust. 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia:
Było:
„1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 11.09.2021 r.”
Jest:
„1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 14.09.2021 r.”
3. Rozdział XIII ust. 1 i 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia:
Było:
„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem ePUAP w
terminie do dnia 13 sierpnia 2021 r., do godziny 10:00.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki Złożenie, zmiana, wycofanie oferty
oraz komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą następnie Formularz do złożenia, zmiany
lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców
na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Sposób złożenia oferty, w tym
zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu.”
„3. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert przy użyciu mechanizmu do
odszyfrowania ofert dostępnego na miniPortalu, w siedzibie Zamawiającego, w dniu 13
sierpnia 2021 r., o godzinie 10:30.”
Jest:
„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem ePUAP w
terminie do dnia 16 sierpnia 2021 r., do godziny 10:00.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki Złożenie, zmiana, wycofanie oferty
oraz komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą następnie Formularz do złożenia, zmiany
lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców
na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Sposób złożenia oferty, w tym
zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu.”
„3. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert przy użyciu mechanizmu do
odszyfrowania ofert dostępnego na miniPortalu, w siedzibie Zamawiającego, w dniu 16
sierpnia 2021 r., o godzinie 10:30.”
4. Zamawiający informuje, że w związku z Wyjaśnieniami nr 2 i 3 z 6 sierpnia 2021 r.
oraz w związku z powyższymi zmianami na stronie internetowej prowadzonego
postępowania oraz na stronie internetowej Gminy Święciechowa, w zakładce dotyczącej
postępowania, zostały umieszczone zaktualizowane, obowiązujące dokumenty:
„Zmodyfikowany SWZ z 06.08.2021 r.” i „Zmodyfikowany Załącznik nr 9 do SWZ z
06.08.2021 r.”.
Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
Święciechowa, dnia 6 sierpnia 2021 r.
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