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Wszystkich zainteresowanych

którzy pobrali SIWZ

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ i OGŁOSZENIA

Pot, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarciu nieograniczonecio o wartości
szacunkowej poniżej progu unijnego na zadanie on.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 02832 Niekanin - Pustary
polegająca na budowie chodnika w miejscowości Obroty - Gmina Kołobrzeg

Zamawiający działając na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr
113 póz. 759 z późn. zm.) dokonuje zmian w przedmiotowym postępowaniu w następującym zakresie:

I. ZMIANA NR l W SIWZ

Zamawiający zmienia w Rozdziale II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zapis w okt 1.1 ookt 2)
- warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zapis oo zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonaniem:

• co najmniej dwóch robót polegających na przebudowie, rozbudowie lub budowie chodnika, w tym co najmniej jedna
robota na wartość minimum 250 000,00 zł brutto o podobnym zakresie jak przedmiot zamówienia, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te roboty zostały
wykonane należycie.

- Ocena spełniania wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia
/ nie spełnia - na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych przez wykonawcę do wniosku.

II. ZMIANA NR l W OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENIU

Zamawiający zmienia w Ogłoszeniu o Zamówieniu zapis w okt III.3.2) - „Wiedza i doświadczenie. Opis
sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku"
Zapis oo zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonaniem:

• co najmniej dwóch robót polegających na przebudowie, rozbudowie lub budowie chodnika, w tym co najmniej jedna
robota na wartość minimum 250 000,00 zł brutto o podobnym zakresie jak przedmiot zamówienia, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te roboty zostały
wykonane należycie.

- Ocena spełniania wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia
/ nie spełnia - na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych przez wykonawcę do wniosku.
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Wprowadzone modyfikacje są wiążące dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
Wprowadzona zmiana nie powoduje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.
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