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MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuję o modyfikacji treści siwz 

w postępowaniu na Przebudowę drogi powiatowej nr 1207 o Błażejowice - Smolarnia od 

m. Dziedzice do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 414 – ETAP I. 

 

Rozdział III. ust. 1 pkt 1.1. pakt 1.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 
 
jest: 
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, minimum 

2 roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie drogi 

(obejmujące wykonanie kanalizacji deszczowej i chodnika) o wartości nie mniejszej niż 

1.000.000,00 zł. brutto każda.  

Zamawiający uzna dane zamówienie, jeżeli zostanie ono poparte dokumentem wystawionym 

przez zlecającego potwierdzającym, że ww. roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz 

wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone (poświadczenie lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn 
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia tj. 

referencje, protokoły odbioru). W przypadku złożenia innych dokumentów Wykonawca 
przedstawia uzasadnienie braku możliwości uzyskania poświadczenia. 
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, 

wskazane w wykazie robót zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku 

przedkładania dowodów 

 

powinno być: 
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, minimum 

2 roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie drogi 

(obejmujące wykonanie kanalizacji deszczowej i chodnika) o wartości całej inwestycji nie 

mniejszej niż 800.000,00 zł. brutto każda.  

Zamawiający uzna dane zamówienie, jeżeli zostanie ono poparte dokumentem wystawionym 

przez zlecającego potwierdzającym, że ww. roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz 

wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone (poświadczenie lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn 
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia 



 

Sporządziła:, Iwona Kręcichwost dnia 21.08.2014 r. 

Zatwierdził: Aleksander Gacek, dnia 21.08.2014 r. 

tj. referencje, protokoły odbioru). W przypadku złożenia innych dokumentów Wykonawca 
przedstawia uzasadnienie braku możliwości uzyskania poświadczenia. 
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, 

wskazane w wykazie robót zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku 

przedkładania dowodów. 

 

W związku z modyfikacją specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający 

przedłuża termin składania ofert oraz złożenia wadium w ww. postępowaniu do dnia 

29.08.2014 r. do godz. 10:00. 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.08.2014 r. o godz. 10:30 pokój nr 115 w siedzibie 

zamawiającego: ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice 

 

Aktualność dokumentów wymaganych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

ważna na dzień 29.08.2014 r. oraz wadium, które musi zachować ważność przez cały okres 

związania ofertą, tj. 30 dni licząc od dnia 29.08.2014 r. 

 

Zmiany ww. terminów podyktowane są koniecznością modyfikacji zapisów siwz. 
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