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Działając na podstawie art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zmianami) zmienia się
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia jak poniżej:
Rozdział V ust. 1 pkt 1.3) lit. a) SIWZ - było:
a) kierownik budowy – osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w
specjalności

sanitarnej,

upoważniające

do

kierowania

robotami

objętymi

przedmiotowym zamówieniem; posiadająca min. 5-letnie doświadczenie zawodowe po
uzyskaniu uprawnień na stanowisku kierownika budowy, na co najmniej jednej
zrealizowanej inwestycji, która polegała na budowie obiektu użyteczności publicznej.
Osoba ta powinna posiadać aktualny wpis do Izby samorządu zawodowego.
Zamawiający dopuszcza poszerzenie zespołu o inne osoby w zakresie niezbędnym
do prawidłowej realizacji zamówienia.
Zamawiający określając wymogi dla potencjału kadrowego w zakresie posiadanych
uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz
innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332) oraz ustawy
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych państwach członkowskich
Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. Nr 63 poz. 65).
Rozdział V ust. 1 pkt 1.3) lit. a) SIWZ - jest:
a) kierownik budowy – osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w
specjalności

sanitarnej,

przedmiotowym

upoważniające

zamówieniem;

do

posiadająca

kierowania
min.

robotami

5-letnie

objętymi

doświadczenie

zawodowe po uzyskaniu uprawnień na stanowisku kierownika budowy, na co
najmniej jednej zrealizowanej inwestycji, która polegała na budowie, rozbudowie
sieci wodociągowej o wartości robót nie mniejszej niż 200 000,00zł brutto (słownie
dwieście tysięcy złotych). Osoba ta powinna posiadać aktualny wpis do Izby
samorządu zawodowego.
Zamawiający dopuszcza poszerzenie zespołu o inne osoby w zakresie niezbędnym
do prawidłowej realizacji zamówienia.
Zamawiający określając wymogi dla potencjału kadrowego w zakresie posiadanych
uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane,
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które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz
innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332) oraz ustawy
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych państwach członkowskich
Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. Nr 63 poz. 65).
Rozdział VI ust. 2 SIWZ - było:
2. Ponadto do oferty należy załączyć:
1) formularz ofertowy zgodny z załącznikiem nr 2 do SIWZ;
2) dokument wniesienia wadium;
Rozdział VI ust. 2 SIWZ - jest:
2.Ponadto do oferty należy załączyć:
1) formularz ofertowy zgodny z załącznikiem nr 1 do SIWZ;
2) dokument wniesienia wadium;
3) pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku gdy nie jest to
osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy z mocy prawa.
4) oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby
Wykonawcy składającego ofertę – ( jeśli dotyczy)
Rozdział VI ust. 6 pkt 3) i 4) SIWZ – było:

3)

W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp w celu potwierdzenia
niepodlegania

wykluczeniu

z

postępowania,

Wykonawca

zobowiązany

jest

przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 3.1).
4)

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio

oświadczenie

Wykonawcy,

ze

wskazaniem

osoby

albo

osób

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu
na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej
osoby. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym
w punkcie 3.1) – SIWZ.
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Rozdział VI ust. 6 pkt 3) i 4) SIWZ – jest:
3) W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp w celu potwierdzenia
niepodlegania wykluczeniu z postępowania, Wykonawca zobowiązany jest
przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 2.1).
4) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 2.1), zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym,

administracyjnym

albo

organem samorządu

zawodowego lub

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te winny być
wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w punkcie 2.1) – SIWZ.
Rozdział X ust. 19 SIWZ - było:
19. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Ofertowego,
którego wzór stanowi Załącznik 1 do SIWZ i zamieszczenie formularza na
początku oferty.
Zamawiający wymaga aby ofertę umieścić w zamkniętym opakowaniu,
uniemożliwiającym

odczytanie

jego

zawartości

bez

uszkodzenia

tego

opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem
Wykonawcy, zaadresowane do zamawiającego na adres:
Gmina Iłowa
Ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa
z dopiskiem:
„Instalacja nawodnienia boisk sportowych stadionu miejskiego”
Nie otwierać przed dniem 17 sierpnia 2017r.godz. 12:15”
(data i godzina zgodna z terminem otwarcia ofert),
W

sytuacji

braku

powyższych

informacji,

Zamawiający

nie

ponosi

odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe
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otwarcie ofert w przypadku składania ofert przed wyznaczonym terminem
składania, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej
nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
Rozdział X ust. 19 SIWZ - jest:
19. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Ofertowego,
którego wzór stanowi Załącznik 1 do SIWZ i zamieszczenie formularza na
początku oferty.
Zamawiający wymaga aby ofertę umieścić w zamkniętym opakowaniu,
uniemożliwiającym

odczytanie

jego

zawartości

bez

uszkodzenia

tego

opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem
Wykonawcy, zaadresowane do zamawiającego na adres:
Gmina Iłowa
Ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa
z dopiskiem:
„Instalacja nawodnienia boisk sportowych stadionu miejskiego”
Nie otwierać przed dniem 18 sierpnia 2017r.godz. 14:15”
(data i godzina zgodna z terminem otwarcia ofert),
W

sytuacji

braku

powyższych

informacji,

Zamawiający

nie

ponosi

odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe
otwarcie ofert w przypadku składania ofert przed wyznaczonym terminem
składania, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej
nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
Rozdział XI SIWZ - było:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miejski w
Iłowej ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa, w pok. nr 14, piętro I – Sekretariat w terminie do
dnia 17 sierpnia 2017 r. do godziny 12:00.
W przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci
ofertę bez jej otwierania.
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Zmiana lub wycofanie oferty następuje poprzez złożenie Zamawiającemu odrębnego
oświadczenia dostarczonego w kopercie z adnotacją „zmiana” lub „wycofanie” oferty.
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3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 sierpnia 2017 r. o godz. 12:15 w siedzibie
Zamawiającego, ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa, pok. Nr 8 – 1 piętro. Otwarcie ofert
jest jawne.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a
także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji,
warunków płatności zawartych w ofertach.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczące: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Rozdział XI SIWZ - jest:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miejski
w Iłowej ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa, w pok. nr 14, piętro I – Sekretariat w
terminie do dnia 18 sierpnia 2017 r. do godziny 14:00.
W przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie, Zamawiający niezwłocznie
zwróci ofertę bez jej otwierania.
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę. Zmiana lub wycofanie oferty następuje poprzez złożenie Zamawiającemu
odrębnego oświadczenia dostarczonego w kopercie z adnotacją „zmiana” lub
„wycofanie” oferty.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 sierpnia 2017 r. o godz. 14:15 w siedzibie
Zamawiającego, ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa, pok. Nr 8 – 1 piętro. Otwarcie ofert
jest jawne.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a
także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji,
warunków płatności zawartych w ofertach.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje

dotyczące:

kwoty,

jaką

zamierza

przeznaczyć

na

sfinansowanie

zamówienia; firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.

