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I ZMIANA TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych 

zawiadamia się o dokonaniu zmiany treści SIWZ na zadanie pn:  

Budowa drogi gminnej – ulicy Bratków w Luboszycach 

  

Zmianie ulega punkt 3.1 ROZDZIAŁU XIII.PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ                                                       

I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

Jest: 

Zdolność techniczna lub zawodowa: 

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie (w szczególności 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył), 2 roboty budowlane polegające na 

budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni dróg, ulic,  - z kostki brukowej wraz z odwodnieniem 

o powierzchni co najmniej  5000 m2 

Definicje budowy, przebudowy lub remontu należy rozumieć zgodnie z definicjami ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1186.) 

Powinno być:  

Zdolność techniczna lub zawodowa: 

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie (w szczególności 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył), 2 roboty budowlane polegające na 

budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni dróg, ulic, placów, chodników i ciągów pieszo - 
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rowerowych - z kostki brukowej/ kostki kamiennej/ kostki betonowej/ ceramicznej wraz z 

odwodnieniem o powierzchni co najmniej  5000 m2  

Uwaga! Zamawiający dopuszcza sumowanie robót na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu  

Definicje budowy, przebudowy lub remontu należy rozumieć zgodnie z definicjami ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1186.) 

 

Zmianie ulega punkt 1.2 ROZDZIAŁU XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Jest: 

Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 01.07.2020r. o godzinie 09:00. 

Powinno być: 

Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 20.07.2020r. o godzinie 09:00. 

 

Zmianie ulega ROZDZIAŁ XXIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

Jest: 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres Zamawiającego lub 

złożyć osobiście w BIURZE PODAWCZYM (parter). 

2. Termin składania ofert upływa dnia 01.07.2020r. o godz.09.00. 

UWAGA: za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez 

Zamawiającego. 

3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub zmienić treść SIWZ, informując o tym 

wszystkich wykonawców, zgodnie z art. 38 ust. 4 PZP. 

4. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w pkt. 2 

niniejszego rozdziału Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po 

terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

5. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 01.07.2020r. o godzinie 09:15 

w Sali narad nr 7 (parter)  w siedzibie Zamawiającego. 

 

Powinno być: 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres Zamawiającego lub 

złożyć osobiście w SEKRETARIACIE (I piętro). 

2. Termin składania ofert upływa dnia 20.07.2020r. o godz.09.00. 

UWAGA: za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez 

Zamawiającego. 

3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub zmienić treść SIWZ, informując o tym 

wszystkich wykonawców, zgodnie z art. 38 ust. 4 PZP. 

4. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w pkt. 2 

niniejszego rozdziału Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po 

terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

5. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 20.07.2020r. o godzinie 09:15 

w Sali narad nr 7 (parter)  w siedzibie Zamawiającego. 

 

 



 

 
Powyższe zmiany są integralną częścią SIWZ i wymagają zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu została opublikowana w dniu 26.06.2020 pod nr 540113211-N-2020. 
 
 

Z poważaniem 
 

 
 
 


