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BI.272.3.2014.MS    

Uczestnicy  

postępowania przetargowego 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z w m. Karsko wraz z towarzyszącą infrastrukturą 

drogową na długości 1,73 km 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U.  

z 2013 r. poz. 907 ze zm.)., Zamawiający zmienia treść w poniższy sposób:  

 

1. Rozdział V pkt 3 ppkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 

- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie 

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

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum dwie roboty budowlane 

branży drogowej o wartości brutto nie mniejszej niż 1.500.000,00 złotych, słownie: jeden 

milion pięćset tysięcy złotych każda. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca 

ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w 

oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje 

datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej 

siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni 

kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem 

postępowania. 

 

2. Rozdział V pkt 5  otrzymuje brzmienie: 

 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Dokument z którego 

będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien w sposób wyraźny i 

jednoznaczny wyrażać wolę udzielenia wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie 

zamówienia odpowiedniego zasobu oraz wskazywać: 

1) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

2) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu przez wykonawcę, 

3) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, 

jaki jest zakres i termin udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 



3. Rozdział V pkt otrzymuje brzmienie: 

 

3. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego: 

1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; 

w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 

2) odpowiednie pełnomocnictwa; 

tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku 

składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 

3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część 

zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli 

wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty 

wspólnej należy złożyć jeden dokument. 

Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

 

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca 

jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 


