
Garbatka-Letnisko, dnia 06 listopada 2014 roku 
 

 
RIB.IZP.271.1.12.2014 
 
 
 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

 
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, 
Zamawiający zawiadamia, o zmianie – modyfikacji treści  specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Molendy, Gmina Garbatka-Letnisko” zgodnie z treścią  w niżej określonym 
zakresie:  
 

1. W SIWZ – Rozdział VIII pkt 1 lit. c. – Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tych warunków -  otrzymuje następujące brzmienie 
„dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia; 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że:  

c.1. dysponuje co najmniej: 

- jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierownika robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów, 

- jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające  

im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów” 

2. W SIWZ – Rozdział VIII pkt 1 lit. b. – Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tych warunków -  otrzymuje następujące brzmienie 

            „posiadania wiedzy i doświadczenia; 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże,  

że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: 

b.1) co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości minimum 2.000.000,00 zł brutto 

(słownie zł: dwa miliony 00/100) polegającą na budowie, rozbudowie: sieci 

kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej zrealizowaną w sposób należyty, 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną; 

 

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu 

robót budowlanych wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, 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 dotyczących najważniejszych robót, określających,  

czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone”  

 
3. W SIWZ – Rozdział XV pkt 2 lit. b. – Opis sposobu przygotowania oferty -  otrzymuje 

następujące brzmienie: 

 
„opakowanie musi zostać opatrzone: 
- adresem Zamawiającego: Urząd Gminy Garbatka-Letnisko  

ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko 
- napisem: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Molendy, Gmina Garbatka-Letnisko” 
Znak sprawy: RIB.IZP.271.1.12.2014 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 
12.11.2014r. godz. 1015 

 
 
- 

 
adresem Wykonawcy: 
(DOPUSZCZA SIĘ ODCISK 
STEMPLA) 

 
imieniem i nazwiskiem (nazwą/firmą), dokładnym  
adresem (siedzibą), numerem telefonu i faksu  
 

 
lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej 
korespondencji wpływającej do Zamawiającego.” 
 

4. W SIWZ – Rozdział XVI pkt 2 i 3 – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert -  

otrzymuje następujące brzmienie: 

 
„2. Termin składania ofert upływa w dniu 12 listopada 2014 r. o godz. 1000 
Oferty złożone po terminie jak wyżej zostaną niezwłocznie zwrócone. 

 
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Gminy Garbatka-Letnisko  
ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko 
Sala Konferencyjna pok. nr 12  

       w dniu  12 listopada 2014 r. o godz. 1015 
Otwarcie ofert jest jawne.” 

 
 
 

W związku z powyższą modyfikacją Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia  
o zamówieniu. 
 
 
 
         


