ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu pn.:
,,Przebudowa ulicy Klonowej wraz z infrastrukturą techniczną w Kobylcu, Gmina Wągrowiec”
Ogłoszenie o zamówieniu.
Numer ogłoszenia: 564146-N-2020, DATA ZAMIESZCZENIA: 21.07.2020 r.

ZMIANY W SIWZ

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec, woj. wielkopolskie, tel. 67 26 80 800,
fax. 67 26 80 803.

PUNKT VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. PODSTAWY WYKLUCZENIA
Z POSTĘPOWANIA
W SIWZ jest:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez
Zamawiającego, w zakresie:
1) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej tj.:
a) Wykonawcy muszą wykazać i udokumentować, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończyli
- co najmniej jedno zadanie polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie drogi
(ulicy) o nawierzchni asfaltowej wraz z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji
deszczowej o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł NETTO.
W przypadku, gdy wartość robót wskazanych przez Wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej,
Zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty,
z datą wszczęcia postępowania (ogłoszenia niniejszego postępowania). Jeżeli w tym dniu nie będzie
opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem
postępowania.

W SIWZ zmienia się na zapis:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez
Zamawiającego, w zakresie:

1) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej tj.:
a) Wykonawcy muszą wykazać i udokumentować, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończyli
- co najmniej jedno zadanie polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie drogi
(ulicy) o nawierzchni asfaltowej wraz z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji
o wartości co najmniej 800 000,00 zł NETTO.
W przypadku, gdy wartość robót wskazanych przez Wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej,
Zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty,
z datą wszczęcia postępowania (ogłoszenia niniejszego postępowania). Jeżeli w tym dniu nie będzie
opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem
postępowania.

Przemysław Majchrzak
/ Wójt Gminy Wągrowiec /

