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Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zmianami) zmienia się Specyfikację
Istotnych Warunków Zamówienia jak poniżej:
Rozdział 5 ust. 5.3. pkt 3 lit. a) - było:

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali: co najmniej jedno
zadanie inwestycyjne które obejmowało roboty budowlane mające za przedmiot
przebudowę, remont, budowę stacji uzdatniania wody - potwierdzone dowodami
określającymi czy te roboty zostały wykonane należycie oraz
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali: co najmniej jedno
zadanie inwestycyjne w zakres którego wchodziło wykonanie sieci wodnokanalizacyjnych w ramach jednego zadania o minimalnej wartości zadania
10.000,00 złotych brutto - potwierdzone dowodami określającymi czy te roboty
zostały wykonane należycie;
Rozdział 5 ust. 5.3. pkt 3 lit. a) - jest:

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali: co najmniej jedno
zadanie inwestycyjne które obejmowało roboty budowlane mające za przedmiot
przebudowę, remont, budowę stacji uzdatniania wody - potwierdzone dowodami
określającymi czy te roboty zostały wykonane należycie oraz
Rozdział 5 ust. 5.3. pkt 3 lit. c) - było:

dla części I - do realizacji zamówienia skierowana zostanie przez Wykonawcę
minimum jedna osoba, proponowana do pełnienia funkcji kierownika robót w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, która:
i. posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych wydane na podstawie rozporządzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.
1278 z późń. zm) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im
uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państwa
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzeżeniem przepisu art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz ustawy z 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich UE (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.) oraz
ii.
posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego;
Rozdział 5 ust. 5.3. pkt 3 lit. c) - jest:

dla części I - do realizacji zamówienia skierowana zostanie przez Wykonawcę
minimum jedna osoba, proponowana do pełnienia funkcji kierownika robót w
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specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, która:
i. posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 z późń. zm) lub odpowiadające im
ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały
wydane obywatelom państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem przepisu art. 12a oraz innych
przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz ustawy z
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich UE (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.) oraz
ii.
posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego;
Rozdział 12 ust. 12.6 SIWZ - było:

12.6.
Oferta powinna być złożona w zamkniętej, zaadresowanej adresem
Zamawiającego
i Wykonawcy kopercie z napisem:
„Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Iłowa oraz budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Iłowa”
Znak sprawy GK-I.271.9.208
Nie otwierać przed 2 lipca 2018 r., godz. 12:15.”
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przedwczesne otwarcie oferty oznaczonej
niezgodnie z wymogami SIWZ.
Rozdział 12 ust. 12.6 SIWZ - jest:

12.6.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej, zaadresowanej adresem
Zamawiającego i Wykonawcy kopercie z napisem:

„Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Iłowa oraz budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Iłowa”
Znak sprawy GK-I.271.9.208
Nie otwierać przed 10 lipca 2018 r., godz. 12:15.”
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przedwczesne otwarcie oferty oznaczonej
niezgodnie z wymogami SIWZ.
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Rozdział 13 ust. 13.2. SIWZ - było:

13.2
Termin składania ofert upływa z dniem 2 lipca 2018 r., godz. 12:00
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 12:15 w Urzędzie Miejskim w
Iłowej I piętro pok. Nr 8
.

Rozdział 13 ust. 13.2. SIWZ - jest:

13.2.
Termin składania ofert upływa z dniem 10 lipca 2018 r., godz. 12:00
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 12:15 w Urzędzie Miejskim w
Iłowej I piętro pok. Nr 8

