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ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający wprowadza zmianę do treści SIWZ - korekta godziny otwarcia ofert.

W rozdziale ,,VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia" w punkcie
,,10. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni,
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów" w podpunkcie
c) na str 16 SIWZ było:
Załącznik Nr ? a Wykaz dwóch zadań polegających na wykonaniu robót remontowo
modernizacyjnych o podobnym zakresie co przedmiot zamówienia, wykonanych nie wcześniej
niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert ajeżeli czas prowadzenia
działalnościjest krótszy - w tym okresie, o wartości netto nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN
(słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych). Wykaz powinien zawierać daty, miejsca
wykonania i nazwy podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. Do wykazu
należy załączyć dowody potwierdzające, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacje o tym, że roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, ajeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie użyć tych dokumentów inne dokumenty.
Wprowadzona zmiana:

Załącznik Nr ? a Wykaz dwóch zadań polegających na wykonaniu robót remontowo
modernizacyjnych o podobnym zakresie co przedmiot zamówienia, wykonanych nie wcześniej
niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert ajeżeli czas prowadzenia
działalnościjest krótszy - w tym okresie, o wartości netto nie mniejszej niż 1 400 000,00 PLN
(słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych). Wykaz powinien zawierać daty, miejsca
wykonania i nazwy podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. Do wykazu należy
załączyć dowody potwierdzające, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacje o tym, że roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego. 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 użyć tych dokumentów inne dokumenty.

W związku z wprowadzoną zmianą do warunków udziału w zamówieniu publicznym
Zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert.

Nowy termin składania ofert to: 21.05.2019 r. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o
godzinie 12:05.
Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upłynięciu, którego
Zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji,
bez rozpoznania.
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