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 Wszyscy Wykonawcy 

 

 

Dotyczy zamówienia publicznego: Modernizacja chodników na terenie miasta i gminy Kąty 
Wrocławskie 

 

 

W związku z rozbieżnością dot. zdolności technicznej (posiadanego doświadczenia 

wykonawcy) do SIWZ, działając stosownie do art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych 

Zamawiający informuje o następujących zmianach w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do 

ww. zamówienia.  

 

 

Zmianie ulega zapis części VI SIWZ. Prawidłowy zapis to: 

 

2.3.1 Warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadanego przez Wykonawcę doświadczenia 

zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykaże on, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

zrealizował z należytą starannością jako wykonawca roboty drogowe polegające na modernizacji 

chodników lub placów z kostki betonowej  

o łącznej powierzchni  co najmniej 5 000,00 m2 i przedstawi dokumenty potwierdzające, że roboty te 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;  

Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana  

na podstawie przedłożonego oświadczenia oraz dokumentów tj.: 

• wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, 

miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,  

z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,  

w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli 

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne dokumenty 

W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt 1, budzą wątpliwości 

zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało 

wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio  

do właściwego podmiotu, na rzecz, którego roboty usługi były lub miały zostać wykonane,  

o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu. 

 

 


