
   
        

       Kąty Wrocławskie, dnia 19.02.2015 r. 

 

Znak sprawy: ZP 271.5.2015 

 

 Wszyscy Wykonawcy 

 

Dotyczy zamówienia publicznego: Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich 

 

W związku z warunkiem dotyczącym posiadania wiedzy i doświadczenia przez 

Wykonawców, postawionym niezgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich  

te dokumenty mogą być składane,  działając stosownie do art. 38 ust. 4 Prawa zamówień 

publicznych Zamawiający informuje o następujących zmianach w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia do ww. zamówienia: 

W części VII pkt 2 SIWZ warunek wymagany w tym zakresie powinien mieć 

brzmienie: 

Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie  

do udziału w podstępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, zrealizował (zakończył) z należytą starannością,  jako wykonawca, co najmniej 

jedno zadanie polegające na budowie placów utwardzonych z kostki betonowej  

o powierzchni min. 1000 m² lub budowie cmentarzy o powierzchni utwardzonej  

min. 1000 m2 oraz  jedno zadanie polegające na wykonaniu ściany z cegły klinkierowej 

lub elewacyjnej o powierzchni min. 100 m2, z podaniem daty i miejsca wykonania  

oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy 

roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowanej i prawidłowo ukończone 

Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana 

na podstawie przedłożonego oświadczenia oraz dokumentów tj.  

 wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu 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 i wartości, daty i miejsca wykonania  

oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, 

czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

według formuły spełnia  - nie spełnia. 

Dowodami, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone są : 

1)   poświadczenie,  

2)   inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1; 

 

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert. 

Termin składania ofert:  

dnia 27-02-2015 r., do godz. 09:00  

termin otwarcia ofert:  

dnia 27-02-2015 r., do godz. 09:30 

 


