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Znak: RG.271.7.2014

Chłopice, 03.12.2014 r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ
W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania
inwestycyjnego pn.: „ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W MIEJSCOWOŚCI ZAMIECHÓW”
Nr ogłoszenia opublikowany na portalu UZP nr 386590 – 2014; data zamieszczenia: 25.11.2014
oraz zmiana ogłoszenia nr 396092 - 2014 z dnia 03.12.2014 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (t. j. DZ. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423,
768, 811, 915, 1146 i 1232– z późn. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji specyfikacji
istotnych warunków zamówienia:

SIWZ Rozdział VIII pkt 2 ppkt 2)
Jest
2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie
dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów złożonych przez
Wykonawcę.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej co najmniej jedno zadanie o wartości min 70 % zaoferowanej kwoty
polegające na wykonaniu prac budowlanych o podobnym charakterze tj. budowa,
przebudowa lub rozbudowa oczyszczalni ścieków.

Otrzymuje brzmienie
2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie
dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów złożonych przez
Wykonawcę.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty
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oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej co najmniej jedno zadanie o wartości nie
mniejszej niż 1.000.000 zł polegające na wykonaniu prac budowlanych o podobnym
charakterze tj. budowa, przebudowa lub rozbudowa oczyszczalni ścieków.
SIWZ Rozdział IX pkt 1 ppkt 2)
Jest
2) w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wiedzy
i doświadczenia - wykaz najważniejszych robót budowlanych wykonanych w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości,
daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone ( według Załącznika nr 6 do SIWZ).

Otrzymuje brzmienie
2) w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wiedzy
i doświadczenia - wykaz najważniejszych robót budowlanych wykonanych w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości,
daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone ( według Załącznika nr 7 do SIWZ).

SIWZ Rozdział XI pkt 1
Jest
1. Wadium należy wnieść w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)
w terminie do dnia 10-12-2014 r., do godziny 09:30. Decyduje data wpływu środków do
Zamawiającego.

Otrzymuje brzmienie
1. Wadium należy wnieść w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)
w terminie do dnia 11-12-2014 r., do godziny 09:30. Decyduje data wpływu środków do
Zamawiającego.

SIWZ Rozdział XIII pkt 12
Jest
12. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu /zamkniętej kopercie
w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Chłopice
37-561 Chłopice 149a
Oznakowane następująco: OFERTA „ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W
MIEJSCOWOŚCI ZAMIECHÓW” nie otwierać przed dniem 10.12.2014 r. do godz.
10:00
Szczególny opis sposobu opakowania: wewnętrzna koperta winna zostać opatrzona dokładnym
adresem wykonawcy (pieczęć firmowa).
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Otrzymuje brzmienie
12. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu /zamkniętej kopercie
w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Chłopice
37-561 Chłopice 149a
Oznakowane następująco: OFERTA „ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W
MIEJSCOWOŚCI ZAMIECHÓW” nie otwierać przed dniem 11.12.2014 r. do godz.
10:00
Szczególny opis sposobu opakowania: wewnętrzna koperta winna zostać opatrzona dokładnym
adresem wykonawcy (pieczęć firmowa).

SIWZ Rozdział XIV pkt 1
Jest
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Chłopice 37-561 Chłopice 149a
Pokój nr 12 I p. (Sekretariat)
do dnia 10.12.2014 r. do godz. 09:30

Otrzymuje brzmienie
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Chłopice 37-561 Chłopice 149a
Pokój nr 12 I p. (Sekretariat)
do dnia 11.12.2014 r. do godz. 09:30

SIWZ Rozdział XIV pkt 3
Jest
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego
Pokój nr 2 I p. (Sala narad)
dnia 10.12.2014 r. o godz. 10:00

Otrzymuje brzmienie
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego
Pokój nr 2 I p. (Sala narad)
dnia 11.12.2014 r. o godz. 10:00

Pozostałe punkty pozostają bez zmian

Wójt Gminy Chłopice
mgr Andrzej Czyż
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