
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

ZA.271.36.2020 Gliwice,  10-07-2020 r.

nr kor.

Dotyczy: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku
przy ul. ks. Ziemowita 12

Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia

     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w imieniu zamawiającego informuję,
że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana
w następujący sposób:

W Rozdziale 11 pkt 3) tiret pierwsze SIWZ
jest:

"wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ, 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,"

•   

powinno być:

"wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ, 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,".

•   
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Powyższej zmiany Zamawiający dokonuje w ślad za modyfikacją SIWZ z dnia
02.07.2020 r., polegającą na wydłużeniu okresu badanego doświadczenia
wykonawcy do 10 lat.

Z poważaniem

Katarzyna Ługowska

Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień
Publicznych

Kopia aa.
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