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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Gryfiński, Krajowy numer identyfikacyjny 81168396500000, ul. ul. Sprzymierzonych  4,

74-100  Gryfino, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 045 000, e-mail

starostwo@gryfino.powiat.pl, faks 914 163 002. 

Adres strony internetowej (url): www.gryfino.powiat.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.3 

W ogłoszeniu jest: 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą

minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia, tj., że: w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli

co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie / przebudowie drogi publicznej lub

ulicy w terenie zabudowanym, każda robota obejmująca swoim zakresem wykonanie: -

nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni min. 5 000 m2; - nawierzchni z masy bitumicznej

na długości min. 200 mb; - budowy /przebudowy sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej na

długości min. 200 mb; - budowy/przebudowy sieci oświetlenia ulicznego na długości min. 200

mb. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy



warunek musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców w całości. Wykonawca nie może

sumować wartości kilku robót budowlanych o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych

wartości porównywalnych. W niniejszej SIWZ definicje budowy, przebudowy lub remontu

należy rozumieć zgodnie z definicjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

W ogłoszeniu powinno być: 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy

wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia, tj.: w okresie ostatnich 5 lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w

tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo

ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie / przebudowie drogi

publicznej lub ulicy w terenie zabudowanym, obejmującą swoim zakresem wykonanie: -

nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni min. 2 000 m2; - nawierzchni z masy bitumicznej

na długości min. 200 mb; - budowy /przebudowy sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej na

długości min. 200 mb; - budowy/przebudowy sieci oświetlenia ulicznego na długości min. 200

mb. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy

warunek musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców w całości. Wykonawca nie może

sumować wartości kilku robót budowlanych o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych

poszczególnych wartości porównywalnych. Zamawiający nie dopuszcza, aby roboty zostały

zrealizowane na różnych inwestycjach. W niniejszej SIWZ definicje budowy, przebudowy lub

remontu należy rozumieć zgodnie z definicjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 5.1 

W ogłoszeniu jest: Dokumenty dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 1) wykaz robót

budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert, 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, 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. Z wykazu ma



wynikać, że wykonawca wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie /

przebudowie drogi publicznej lub ulicy w terenie zabudowanym, każda robota obejmująca

swoim zakresem wykonanie: - nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni min. 5 000 m2; -

nawierzchni z masy bitumicznej na długości min. 200 mb; - budowy/przebudowy sieci

kanalizacji deszczowej lub sanitarnej na długości min. 200 mb; - budowy/przebudowy sieci

oświetlenia ulicznego na długości min. 200 mb. Wykonawca nie może sumować wartości kilku

robót budowlanych o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych.

Wykaz należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. (W przypadku składania

oferty wspólnej, Wykonawcy składają jeden w/w wykaz). 

W ogłoszeniu powinno być: Dokumenty dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 1)

wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert, 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, 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. Z wykazu ma wynikać, że wykonawca wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną

polegającą na budowie / przebudowie drogi publicznej lub ulicy w terenie zabudowanym,

obejmującą swoim zakresem wykonanie: - nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni min. 2

000 m2; - nawierzchni z masy bitumicznej na długości min. 200 mb; - budowy /przebudowy

sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej na długości min. 200 mb; - budowy/przebudowy sieci

oświetlenia ulicznego na długości min. 200 mb. W przypadku Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełnić co najmniej jeden z

Wykonawców w całości. Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót budowlanych o

mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych poszczególnych wartości porównywalnych.

Zamawiający nie dopuszcza, aby roboty zostały zrealizowane na różnych inwestycjach. Wykaz

należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. (W przypadku składania oferty

wspólnej, Wykonawcy składają jeden w/w wykaz). 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 



Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-06-26, godzina: 10:30 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-07-03, godzina: 10:30 


