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ul. Daszyńskiego 1 
59-920 Bogatynia 
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Nr zamówienia:                                                                                   Bogatynia, dnia 21.09.2018r. 

IZO. 271.22.2018.PW 

 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ    

  

 

 

      Uczestnicy postępowania 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego opublikowanego w BZP pod Nr 614812-N-2018 r. oraz  
na stronie internetowej Zamawiającego (data zamieszczenia – 10.09.2018r.) na zadanie pn. 
Odbudowa ulicy Wiosennej w Bogatyni – II Etap. 

 
 
Zamawiający, Gmina Bogatynia, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U.  z 2017r., poz.1579 ze zm.) zawiadamia, że wprowadza 
następujące modyfikacje do SIWZ: 
 
 
 
1. Pkt 9.1.1.SIWZ otrzymuje brzmienie: 
„9.1.1. W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną (zakończoną, 
wykonaną w ramach jednej umowy) polegającą na remoncie lub budowie drogi klasy Kd lub wyżej o 
nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym o wartości nie mniejszej niż 
1.100.000zł brutto. 
W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać 
przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w 
przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). 
 
Uwaga 1. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony również wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że ww. zakres 
robót wykonał w  ramach dwóch umów, jednej obejmującej remont lub budowę drogi klasy Kd lub wyższej 
o nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem o wartości nie mniejszej niż 1.050.000,00zł brutto oraz 
drugiej, obejmującej swoim zakresem budowę oświetlenia ulicznego o wartości nie mniejszej niż 
50.000,00zł brutto 
 
Uwaga 2  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) 
warunek zostanie uznany za spełniony przez Zamawiającego, jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie) jedną robotę budowlaną (zakończoną, wykonaną w ramach jednej umowy) polegającą  
na remoncie lub budowie drogi klasy Kd lub wyżej o nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem  
i oświetleniem ulicznym o wartości nie mniejszej niż 1.100.000zł brutto.” Postanowienia zawarte w 
Uwadze 1 mają zastosowanie odpowiednio. 
 
 
 



  

2. Pkt. 14.9.1. otrzymuje brzmienie: 
„14.9.1. Ofertę należy złożyć w szczelnie zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 
zaadresowanym i opisanym wg treści: 
 

Nadawca: 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć) 

Adresat – Zamawiający: 
Gmina Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1 
59-920Bogatynia 
 

Oferta na zadanie pn.: „Odbudowa ulicy Wiosennej w Bogatyni – Etap II”  

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 01.10.2018r. godz. 12:30 

UWAGA: 
W przypadku braku tych informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące 
wyniknąć z powodu ich braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, 
a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia 
ofert.” 

 
3. Pkt. 15.1.1. otrzymuje brzmienie: 
„15.1.1. Ofertę należy złożyć/przesłać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Daszyńskiego 1,  
w Kancelarii - pokój nr 5. Termin składania ofert upływa 01.10.2018r., o godz. 12:00.” 

 
4. Pkt. 15.3.8. otrzymuje brzmienie: 
„15.3.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.10.2018r., o godz. 12:30

 
w siedzibie Zamawiającego,  

ul. Daszyńskiego 1, pok. 8, I  piętro.” 

 
Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. 
Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
i należy stosować ja odpowiednio. 

   

                                                                                                                 
 

 
W imieniu Zamawiającego 

 
BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Bogatynia 
mgr Andrzej Grzmielewicz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. zamieszczono - strona internetowa www.bogatynia.pl 
2. aa 

 

http://www.bogatynia.pl/

