
Bodzentyn, dnia 11.09.2019 r. 

BRO.271.44.2019 

 

Do wszystkich WYKONAWCÓW 

 

Dot. postępowania na realizację zamówienia pn. „Wykonanie projektu Sali gimnastycznej wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Psarach Starej Wsi” 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz.U  

z 2018 r. poz.1986), zwanej dalej „PZP”, w związku z pytaniami Wykonawców, dokonuje 

modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:  

 

 Rozdz. VI pkt 1.3. otrzymuje brzmienie: 

 

„1.3. zdolności technicznej i zawodowej 

W zakresie zdolności technicznej, Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca 

wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej 1 usługę, 

polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę, przebudowę, rozbudowę obiektu  

o charakterze sportowym (hala sportowa, sala gimnastyczna, przyszkolna sala gimnastyczna, szkoła 

 z blokiem sportowym), wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których 

usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, czy zostały wykonane 

należycie”. 

 

 Rozdz. VII pkt 3.1 lit a) otrzymuje brzmienie:  

 

„3.1. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, ma 

obowiązek złożyć następujące dokumenty:  

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów określających 

czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, 

są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być 

wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (Załączniku nr 4 do 

SIWZ)”. 

 

W związku z dokonaną modyfikacją treści SIWZ, Zamawiający jednocześnie działając na podstawie 

art. 38 ust. 6 (t .j. Dz.U z 2018 r. poz.1986) przedłuża termin składania ofert, a co za tym idzie 

dokonuje modyfikacji siwz w następującym zakresie: 

 



 Rozdz. XV pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

 
15. Ofertę należy złożyć w zamkniętym, opieczętowanym opakowaniu gwarantującym zachowanie 

poufności jej treści oraz jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Zaleca się, by oferta była 

umieszczona w opakowaniu oznakowanym w sposób następujący: 

 

Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn 

ul. Suchedniowska 3 

26 - 010 Bodzentyn 

oferta dotyczy postępowania na realizację zamówienia` 

pn. „Wykonanie projektu sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole 

Podstawowej w Psarach Starej Wsi”. 

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES> 

nie otwierać przed 18.09.2019r. godz. 12.30
 

 
 

 Rozdz. XVI pkt 1 i 4 otrzymują brzmienie: 

 
„1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do 18.09.2019r. do godz. 12.00”. 

„4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania 

 w siedzibie Zamawiającego 18.09.2019 r. godz. 12.30”. 

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 

 

Z a t w i e r d z i ł:  

Dariusz Skiba 

         Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn 

 

 

 

Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  

 


