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ZSzNr5-070.34.2016                    Rzeszów, 6-06-2016 

 

 
                                                                                 Do zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

 

 

ZMIANA  
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

                                     w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

                                                                      na  

robotę budowlaną 

pn. 

Remont boiska wielofunkcyjnego, utwardzenie terenu oraz remont ogrodzenia 

przy Zespole Szkół Nr 5 w Rzeszowie 

 

 

     

 Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164  

 t.j.)  Zamawiający,  Zespół Szkół Nr 5 w Rzeszowie zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

poprzez zmianę treści punktu V 1. 2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który otrzymuje brzmienie  

jak poniżej: 

 

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem    

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:  

 

 -  1 robotę budowlaną ( w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku)  polegającą na wykonaniu  

 robót remontowo - budowlanych w zakresie budowy boisk sportowych o nawierzchni z kostki gumowej,  

 o wartości min. 350 000 zł  (brutto),  

 

     Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:  

      1) zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie  

      2) zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie.  

 

     Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:  

 

a)  oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp – zawarte w druku OFERTA, 

b)   wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli  okres   prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, 

daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy 

roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w wykazie robót budowlanych - robót budowlanych o zakresie  

i w ilości niezbędnej do potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdziale V.1.2) 

SIWZ. Zamawiający nie wymaga informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie.  

c)  dowodami potwierdzającymi, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy           

       zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone są: . 

             -  poświadczenie,  

              -  inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie           

             uzyskać poświadczenia o którym mowa wyżej.   

 

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały 

wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej. 
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PONADTO: 

 

W związku ze zmianą treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający, zgodnie  

z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia  

16 czerwca 2016 roku do godz. 8:30, otwarcie ofert nastąpi dnia 16 czerwca 2016 roku o godz. 9:00 

 

w związku z czym: 

 

Rozdział XI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie: 

 

1.  Oferty należy złożyć na adres: Zespół Szkół Nr 5, 35-083 Rzeszów, ul. Beskidzka 5 (sekretariat na parterze),  

w terminie do dnia 16 czerwca 2016 r. do godziny 08:30. W przypadku złożenia oferty po terminie zamawiający 

niezwłocznie zwraca ofertę.  

 

2.  Otwarcie ofert nastąpi w  Zespole  Szkół Nr 5, 35-083 Rzeszów, ul. Beskidzka 5 (gabinet Dyrektora)  

     w dniu 16 czerwca 2016 r. o godzinie 09:00.   

 

 

Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami pozostaje bez zmian. 

 

 

 

                                                                     Dyrektor Zespołu Szkół Nr 5 w Rzeszowie 

 

                                                                                          Piotr Kłęk           

 

 

      


