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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III.1 
Punkt: 3) 
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 5.1. O udzielenie zamówienia
mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 5.1.2. spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące: b) zdolności zawodowej. Wykonawca spełni
warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością
robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, tzn. co najmniej
wykaże się zrealizowaniem jednej roboty budowlanej polegającej na budowie
zbiornika retencyjnego zamkniętego, o objętości zbiornika co najmniej 300
m3. Potwierdzenie powyższego nastąpi w Załączniku nr 6 do SIWZ – Wykaz



robót budowlanych, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w
postępowaniu. Wykonawca winien załączyć dowody określające czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o
tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Dokumenty potwierdzające wykonanie tych robót powinny wskazywać, że
budowle referencyjne poświadczają objętość zbiornika nie mniejszą niż 300
m3. Zamawiający nie uzna spełnienia warunku udziału, jeśli Wykonawca
przedstawi na potwierdzenie spełniania tego warunku udziału w
postępowaniu sumę objętości kilku budowli referencyjnych. 5.2. Warunek
udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej dotyczący
wykonanych robót, musi być spełniony: 5.2.1. przez Wykonawcę
samodzielnie lub 5.2.2. w przypadku Wykonawców występujących wspólnie,
samodzielnie przez jednego z Wykonawców występujących wspólnie. 
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 5.1. O udzielenie
zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 5.1.2. spełniają warunki
udziału w postępowaniu dotyczące: b) zdolności zawodowej. Wykonawca
spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i
wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, tzn.
wykaże się zrealizowaniem co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej
na budowie zbiornika retencyjnego zamkniętego lub zbiornika retencyjnego
żelbetowego otwartego, o objętości zbiornika co najmniej 300 m3.
Potwierdzenie powyższego nastąpi w Załączniku nr 6 do SIWZ – Wykaz
robót budowlanych z dnia 28.05.2019 r., w celu potwierdzenia spełniania
warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca winien załączyć dowody
określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym



dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – inne dokumenty. Dokumenty potwierdzające wykonanie
tych robót powinny wskazywać, że budowle referencyjne poświadczają
objętość zbiornika nie mniejszą niż 300 m3. Zamawiający nie uzna spełnienia
warunku udziału, jeśli Wykonawca przedstawi na potwierdzenie spełniania
tego warunku udziału w postępowaniu sumę objętości kilku budowli
referencyjnych. 5.2. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności
zawodowej dotyczący wykonanych robót, musi być spełniony: 5.2.1. przez
Wykonawcę samodzielnie lub 5.2.2. w przypadku Wykonawców
występujących wspólnie, samodzielnie przez jednego z Wykonawców
występujących wspólnie. 
 


