
Zmiana do zapisów SIWZ dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na wykonanie robót drogowych pn.: 

„Przebudowa drogi gminnej do wału przeciwpowodziowego w miejscowości Borków o 

długości 0,9 km” 

Na podstawie Art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) Zamawiający 

wprowadza następujące zmiany do SIWZ: 

1. W części III. SIWZ pkt 2. zmienia się treść z: 

„udokumentują wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat robót drogowych o nawierzchni 

utwardzonej porównywalnej z przedmiotem zamówienia, referencjami potwierdzonymi przez 

Inwestora ( co najmniej trzech robót budowlanych) na kwotę co najmniej 1.000.000 zł dla 

każdej z robót.” 

na: 

„udokumentują wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat robót drogowych o nawierzchni 

utwardzonej porównywalnej z przedmiotem zamówienia, referencjami potwierdzonymi przez 

Inwestora ( co najmniej trzech robót budowlanych) na kwotę co najmniej 500.000 zł dla 

każdej z robót.” 

 

2. W części IV. SIWZ zmienia się treść z: 

 „Wykonawca powinien wnieść wadium najpóźniej do dnia 01.08.2011 roku do godz. 11.00” 

na: 

„Wykonawca powinien wnieść wadium najpóźniej do dnia 02.08.2011 roku do godz. 11.00” 

 

3. W części XI. SIWZ pkt 11.2. podpunkt b) zmienia się treść z: 

„wykaz wykonanych w okresie pięciu lat robót drogowych porównywalnych z przedmiotem 

zamówienia z podaniem wartości, zakresu, miejsca i daty ich wykonania, wraz z 

dokumentami potwierdzającymi, że zostały wykonane należycie (np. referencje, opinie, listy 

intencyjne) wymagane jest wykonanie w w/w okresie co najmniej 3 robót drogowych o 

wartości brutto minimum 1.000.000 zł każda.” 

na: 

„wykaz wykonanych w okresie pięciu lat robót drogowych porównywalnych z przedmiotem 

zamówienia z podaniem wartości, zakresu, miejsca i daty ich wykonania, wraz z 

dokumentami potwierdzającymi, że zostały wykonane należycie (np. referencje, opinie, listy 

intencyjne) wymagane jest wykonanie w w/w okresie co najmniej 3 robót drogowych o 

wartości brutto minimum 500.000 zł każda.” 



4. W części XV. SIWZ zmienia się treść z: 

„Oferty należy złożyć do dnia 01.08.2011 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego tj. 

Urząd Gminy Pęcław, Pęcław 28 pokój nr 1 (sekretariat). Oferty złożone po terminie będą 

zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.” 

na: 

„Oferty należy złożyć do dnia 02.08.2011 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego tj. 

Urząd Gminy Pęcław, Pęcław 28 pokój nr 1 (sekretariat). Oferty złożone po terminie będą 

zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.” 

5. W części XVI. SIWZ zmienia się treść z: 

„Otwarcie ofert ostatecznych nastąpi w dniu 02.08.2011r. o godz. 11.15 w siedzibie 

Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Pęcław, Pęcław 28,  pokój nr 2 (pokój Wójta)” 

6. W załączniku nr 3 do SIWZ ppkt b) zmienia się treść z: 

„wykaz wykonanych w okresie pięciu lat robót drogowych o wartości zamówienia 1.000 000 

każda z podaniem wartości, zakresu, miejsca i daty ich wykonania, wraz z dokumentami 

potwierdzającymi, że zostały wykonane należycie (np. referencje, opinie, listy 

intencyjne)wymagane co najmniej 3 robót drogowych w w/w okresie.” 

na: 

„wykaz wykonanych w okresie pięciu lat robót drogowych o wartości zamówienia 500 000 zł 

każda z podaniem wartości, zakresu, miejsca i daty ich wykonania, wraz z dokumentami 

potwierdzającymi, że zostały wykonane należycie (np. referencje, opinie, listy 

intencyjne)wymagane co najmniej 3 robót drogowych w w/w okresie.” 

7. W załączniku nr 4 do SIWZ 1pkt zmienia się treść z: 

„W niniejszym załączniku należy wykazać i udokumentować należyte wykonanie, w okresie 

pięciu lat robót  porównywalnej z przedmiotem zamówienia  z podaniem wartości, zakresu, 

miejsca i daty ich wykonania, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zostały 

wykonane należycie (np. referencje, opinie) przynajmniej 3 robót drogowych w w/w okresie 

na kwotę minimum 1.000.000 zł każda.” 

na: 

„W niniejszym załączniku należy wykazać i udokumentować należyte wykonanie, w okresie 

pięciu lat robót porównywalnej z przedmiotem zamówienia  z podaniem wartości, zakresu, 

miejsca i daty ich wykonania, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zostały 

wykonane należycie (np. referencje, opinie) przynajmniej 3 robót drogowych w w/w okresie 

na kwotę minimum 500.000 zł każda.” 

 



 

 

Zamawiający informuje, iż wprowadzone zmiany zapisów SIWZ są obowiązujące i 

należy je traktować jako jedyne obowiązujące. Inne zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. 

Zamawiający zgodnie  ustawą Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania 

ofert do 02 sierpnia 2011r. do godz. 11.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02 sierpnia 

2011r. o godz.11.15. 

 

 

Pęcław, 19.07.2011r. 


