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Informacja o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku Szkoły 
Podstawowej w Polanowicach” 

 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  

z 2011 r. Nr 113, poz.759 z póń. zm.), niniejszym informuję o dokonaniu następujących modyfikacji treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz opisu 

sposobu dokonania spełnienia tych warunków w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia: 

Było: 

- warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaŜe, Ŝe zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, roboty budowlane 

obejmujące branŜe ogólnobudowlaną, elektryczną i sanitarną w co najmniej 2 budynkach o wartości 

przekraczającej 300 000 zł kaŜda z robót, gdzie roboty budowlane  w kaŜdym z tych budynków obejmować będą 

branŜe ogólnobudowlaną, elektryczną, i sanitarną, oraz potwierdzą, Ŝe wskazane roboty zostały wykonane zgodnie  

z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 

załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

i prawidłowo ukończone. 

Jest: 

- warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaŜe, Ŝe zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, roboty budowlane 

obejmujące m.in. branŜę ogólnobudowlaną o łącznej wartości robót minimum 80.000,00 zł   oraz potwierdzą, Ŝe 

wskazane roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone z podaniem ich 



rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 

W związku z tym wprowadza się nowe terminy: 

− Wniesienia wadium: 28 kwietnia 2011 r. godz. 10.00 

− Składania ofert: 28 kwietnia 2011 godz. 10.00 

− Otwarcia ofert: 28 kwietnia 2011 r. godz. 10.15. 

 

Kopertę z oferta naleŜy oznaczyć: 

„Oferta na Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Polanowicach 

 nie otwierać przed dniem 28 kwietnia 2011 r. godz. 10.15” 

 

Zmodyfikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej 
Zamawiającego. 
 


