Czechowice-Dziedzice, dnia 10.07.2019 r.
ZP.271.30.2019
ZP.KW. 289.2019

WYKONAWCY
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.:
„Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul.
Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
terenów przyległych”.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) dokonuje zmiany treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Dziale V Warunki udziału w postępowaniu oraz
podstawy wykluczenia pkt 4. ppkt 4.1 oraz w Dziale VI Wykaz oświadczeń lub dokumentów,
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia pkt
3 ppkt. 3.2.1 lit.a, poprzez wydłużenie terminu wykazania się doświadczeniem w okresie
ostatnich 5 lat, a także Dziale XI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert poprzez zmianę
terminu składania ofert.
Z uwagi na fakt, iż treść niniejszej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający, działając na mocy art. 38 ust. 4a
ustawy Pzp, dokona również zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
1)
Dział V
Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia pkt 4. ppkt 4.1
Było
4. W przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej, Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
4.1. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje jedną (1)
usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj.:
wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na
budowę dotyczącą wykonania urządzeń przeciwpowodziowych lub regulacji cieków
odpowiadającą przedmiotowi zamówienia, o wartości minimum 175 000 zł brutto.
W przypadku, gdy wykazywana usługa, jest częścią większego zamówienia dotyczącego
szerszego zakresu prac, należy podać w wykazie usług tylko informacje potwierdzające
spełnianie ww. warunku.
Jest
4. W przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej, Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
4.1. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje jedną (1)
usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj.:
wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na
budowę dotyczącą wykonania urządzeń przeciwpowodziowych lub regulacji cieków
odpowiadającą przedmiotowi zamówienia, o wartości minimum 175 000 zł brutto.

W przypadku, gdy wykazywana usługa, jest częścią większego zamówienia dotyczącego
szerszego zakresu prac, należy podać w wykazie usług tylko informacje potwierdzające
spełnianie ww. warunku.

UWAGA!
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji i równego traktowania
Wykonawców wykazujących doświadczenie, Zamawiający, zgodnie z § 2 ust. 5
rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126), wprowadził możliwość wykazywania usług
wykonanych w okresie dłuższym niż ostatnie 3 lata, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie.

2)
Dział VI
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia pkt 3 ppkt. 3.2.1 lit.a,
Było
3.2. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do
przedłożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
3.2.1. przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej
lub zawodowej:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane, oraz 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 dostawy lub 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 wykonywanie powinny
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert załącznik nr 4 do SIWZ,

Jest
3.2. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do
przedłożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
3.2.1. przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej
lub zawodowej:

a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz 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 dostawy lub 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
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert - załącznik nr 4 do SIWZ,

3)
Dział XI
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert poprzez zmianę terminu składania ofert.
Było
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego na biurze podawczym (parter).
2. Termin składania ofert upływa 12.07.2019 r. o godz. 10:00.
Oferty zostaną otwarte w dniu 12.07.2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w sali
nr 305 – sala narad (II piętro).

Jest
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego na biurze podawczym (parter).
2. Termin składania ofert upływa 19.07.2019 r. o godz. 10:00.
Oferty zostaną otwarte w dniu 19.07.2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w sali
nr 305 – sala narad (II piętro).

Niniejsze zmiany treści stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla
zadania pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.:
„Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul.
Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów
przyległych”.

Pismo otrzymują:
- Strona internetowa Zamawiającego www.czechowice-dziedzice.pl
- A/a.
Oprac.: A Kosmaty

