Ząbkowice Śl., dn. 03 czerwca 2015 roku

ZP.271.2.7.2015.BC
Do wszystkich zainteresowanych
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U.
z 2013 roku, poz. 907 z póż. zmianami ) Zamawiający informuje, że powziął informację, iż opis
warunku udziału w postępowaniu jest nieadekwatny do przedmiotu zamówienia. W związku
z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ , a co za tym prowadzi do zmiany
treści ogłoszenia.
Zamawiający modyfikuje zapis:
Rozdział V SIWZ :
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB OCENY SPEŁNIANIA TYCH
WARUNKÓW DLA CZĘŚCI I i CZĘŚCI II:
1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają
określone przez Zamawiającego warunki udziału wskazane w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
2)

posiadania wiedzy i doświadczenia,

Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielonego zamówienia, to taki który wykaże się
wiedzą i doświadczeniem w wykonywaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- to w tym okresie, co
najmniej:
- dwa zadania polegające na wykonywaniu remontów i/lub przebudów i/lub budów dróg o
nawierzchni z asfaltobetonu, o wartości nie niższej 500 000,00 zł za każde z zadań, wraz z
załączeniem dowodów określających, czy roboty powyższe zostały wykonane w sposób należyty oraz
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- wg załącznika nr 3.
Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na
podstawie wymaganych powyższych dokumentów, według formuły: spełnia/nie spełnia.
na:
Rozdział V SIWZ :
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB OCENY SPEŁNIANIA TYCH
WARUNKÓW DLA CZĘŚCI I i CZĘŚCI II:
1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają
określone przez Zamawiającego warunki udziału wskazane w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
2)

posiadania wiedzy i doświadczenia,

Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielonego zamówienia, to taki który wykaże się
wiedzą i doświadczeniem w wykonywaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- to w tym okresie, co
najmniej:
- jedno zadanie polegające na wykonywaniu remontów i/lub przebudów i/lub budów dróg o
nawierzchni z asfaltobetonu, o wartości nie niższej 500 000,00 zł za każde z zadań, wraz z
załączeniem dowodów określających, czy roboty powyższe zostały wykonane w sposób należyty oraz
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- wg załącznika nr 3.
Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na
podstawie wymaganych powyższych dokumentów, według formuły: spełnia/nie spełnia.
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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 48513-2015 z dnia 2015-05-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ząbkowice Śląskie
1. Nazwa nadana zamówieniu: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach dwóch zadań inwestycyjnych: Zadanie 1Bobolice droga dojazdowa do gruntów rolnych Zadanie 2- Olbrachcice Wielkie droga dojazdowa do gruntów rolnych.
Termin składania ofert: 2015-06-10

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 48513 - 2015 data 26.05.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie, woj. dolnośląskie, tel. 74 151
881 do 885 wew. 123, fax. 74 8155445.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2)
W ogłoszeniu jest:
o Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielonego zamówienia, to taki który
wykaże się wiedzą i doświadczeniem w wykonywaniu (zakończeniu) w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy- to w tym okresie, co najmniej: - dwa zadania polegające na
wykonywaniu remontów i/lub przebudów i/lub budów dróg o nawierzchni z
asfaltobetonu, o wartości nie niższej 500 000,00 zł za każde z zadań, wraz z
załączeniem dowodów określających, czy roboty powyższe zostały wykonane w
sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone - wg załącznika nr 3. Ocena spełnienia przez
Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie
wymaganych powyższych dokumentów, według formuły: spełnia/nie spełnia.
W ogłoszeniu powinno być:
o Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielonego zamówienia, to taki który
wykaże się wiedzą i doświadczeniem w wykonywaniu (zakończeniu) w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy- to w tym okresie, co najmniej: - jedno zadanie polegające na
wykonywaniu remontów i/lub przebudów i/lub budów dróg o nawierzchni z
asfaltobetonu, o wartości nie niższej 500 000,00 zł za każde z zadań, wraz z
załączeniem dowodów określających, czy roboty powyższe zostały wykonane w
sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone - wg załącznika nr 3. Ocena spełnienia przez
Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie
wymaganych powyższych dokumentów, według formuły: spełnia/nie spełnia.
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