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Gmina Boguty-Pianki
ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45

07-325 Boguty-Pianki
Tel. (86) 277 50 03, fax tel. (86) 277 50 03,
e-mail ugbogut@wp.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
I zmiana
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm. ), zwanej dalej „ustawa Pzp” na zamówienie pt:

„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Zawistach-Dworakach-zadanie I”

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje
się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

ZATWIERDZAM

Boguty-Pianki, dnia 21-05-2018 r.

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: GKW 271.2. 2018
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W SIWZ wprowadza się następujące zmiany:
Rozdział V

Warunki udziału w postępowaniu
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
5.1.2.3) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:

1)

Otrzymuje brzmienie
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane, obejmujące swoim zakresem budowę,
przebudowę, rozbudowę, remont stacji uzdatniania wody o wartości każdej co najmniej 200.000,00 PLN
brutto - wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty
te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym 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 uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Niedopuszczalne jest łączenie kilku robót o mniejszy m zakresie w celu wykazania spełnienia postawionego warunku.
(Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć
kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym zamieszczono
ogłoszenie o zamówieniu).
Rozdział XI

Otrzymuje brzmienie
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1.Oferta musi być złożona w Urzędzie Gminy Boguty-Pianki ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45,
07-325 Boguty-Pianki, pokój nr 107, w terminie do: 12.06.2018 r. godzina 11:00.
Godziny pracy Urzędu Gminy Boguty-Pianki: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30
2. Ofertę należy złożyć w kopercie/ zamkniętym opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający odczytanie bez uszkodzenia tego opakowania oraz zapoznania się z jej zawartością przed upływem terminu otwarcia ofert.
Kopertę/zamknięte opakowanie winno być oznaczone Nazwą /firmą/ i adresem Wykonawcy zaadresowane na adres: Gmina Boguty-Pianki ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45; 07-325-Boguty-Pianki oraz opisane

„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Zawistach-Dworakach-zadanie I”
Nie otwierać przed dniem 12.06.2018 r. godz. 12:00
Nazwą /firmą/
adres Wykonawcy
Gmina Boguty-Pianki
ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45
07-325-Boguty-Pianki

„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Zawistach-Dworakach-zadanie I”
Nie otwierać przed dniem 12.06.2018 r. godz. 12:00
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3. Wszelkie oferty wniesione po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod
warunkiem że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak otrzymana oferta
tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu procedury poprawności dokonywania
zmian, zostaną dołączone do oferty.
5. Wykonawca ma prawo przed terminem składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego
powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie
„WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób otwierane będą w pierwszej kolejności po potwierdzeniu
poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej
oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.
6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Boguty-Pianki ul. Aleja Papieża
Jana Pawła II 45, 07-325 Boguty-Pianki, pokój nr 109.
7. Termin otwarcia ofert: 12.06.2018 r. godzina 12:00.
8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców, informacje dotyczące
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
9. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert, w przypadku
nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert zamawiający prześle wykonawcy informację z otwarcia
ofert na pisemny wniosek wykonawcy.

