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Zmiana do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w przetargu nieograniczonym na

"Nadzór inwestorski nad budową gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w
Przecławiu"

Uprzejmie informuję, że w rozdziale X SIWZ zmianie ulega zapis w punkcie 2 ppkt 9,
który otrzymuje brzmienie:

9) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim
rodzajem i wartością stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości
oraz daty i miejsca wykonania według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do
niniejszej siwz oraz dokumenty - np. referencje potwierdzające, że roboty te zostały
wykonane należycie),
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeżeli wykaże,
iż w ciągu ostatnich 3 lat wykonał minimum l pracę podobną do objętego
przedmiotem zamówienia.
Za prace podobne zamawiający uzna sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad
budową budynków użyteczności publicznej, usługowej lub mieszkalnej w
analogicznej technologii j ak przedmiot zamówienia o kubaturze powyżej 10.000 m3.
Wprzypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną
składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za
spełniony, jężeli wykonawcy składający ofertę wspólną będg spełniać go łącznie.

W powiązaniu z powyższym zmianie ulega zapis w treści ogłoszenia o przetargu w rozdziale
III pkt 3) ppkt 3.2., który otrzymuje brzmienie:

Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich trzech lat przed
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim
rodzajem i wartością stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości
oraz daty i miej sca wykonania według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do
niniejszej siwz oraz dokumenty - np. referencje potwierdzające, że roboty te zostały
wykonane należycie), Zamawiający uzna, że wykonawca posiada niezbędne
doświadczenie, jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich 3 lat wykonał minimum 1 pracę
podobną do objętego przedmiotem zamówienia. Za prace podobne zamawiający uzna
sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową budynków użyteczności publicznej,
usługowej lub mieszkalnej w analogicznej technologii jak przedmiot zamówienia o
kubaturze powyżej 10.000 m3. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy



składający ofertę wspólną składająjeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie
uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę
wspólną będą spełniać go łącznie.

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.
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