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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Utwardzenie nawierzchni po-
dwórek oraz zabudowa placyków gospodarczych na posesjach budynków – Etap III”

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zmówień publicz-
nych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz 2019) prowadzący postępowanie dokonuje następujących zmian tre-
ści SWZ:

1. W Rozdziale XI Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: pkt
1, ppkt. 1.2.4. pkt a):
Było:
1.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składa-
nia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób
należyty i prawidłowo ukończył co najmniej  2  roboty budowlane polegającą na wykonaniu na-
wierzchni z kostki brukowej o wartości wynoszącej co najmniej 30.000,00 zł brutto.
Uwaga:
– jako zamówienia potwierdzające spełnienie warunków zdolności technicznej lub zawodowej,
Prowadzący postępowanie rozumie roboty budowlane zrealizowane (czyli zakończone i ode-
brane protokołem częściowym lub końcowym) polegające na wykonaniu robót budowlanych, o
których mowa powyżej,
– w przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym za-
kresie, Wykonawca zobowiązany jest w „Wykazie wykonanych robót budowlanych” wyodręb-
nić rodzajowo i kubaturowo roboty, o których mowa powyżej,
- w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegają-
cy się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na
zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w Rozdziale XIX SWZ, warunek o którym
wyżej  mowa  musi  zostać  spełniony  w  całości  przez  Wykonawcę  (jednego  z  Wykonawców
wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się
Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia.
Jest:
1.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składa-
nia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób
należyty i prawidłowo ukończył co najmniej  1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu na-
wierzchni z kostki brukowej o wartości wynoszącej co najmniej 10.000,00 zł brutto.
Uwaga:
– jako zamówienia potwierdzające spełnienie warunków zdolności technicznej lub zawodowej,
Prowadzący postępowanie rozumie roboty budowlane zrealizowane (czyli zakończone i ode-
brane protokołem częściowym lub końcowym) polegające na wykonaniu robót budowlanych, o
których mowa powyżej,
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– w przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym za-
kresie, Wykonawca zobowiązany jest w „Wykazie wykonanych robót budowlanych” wyodręb-
nić rodzajowo i kubaturowo roboty, o których mowa powyżej,
- w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegają-
cy się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na
zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w Rozdziale XIX SWZ, warunek o którym
wyżej  mowa  musi  zostać  spełniony  w  całości  przez  Wykonawcę  (jednego  z  Wykonawców
wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się
Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia.

2. W Rozdziale XII Informacja o podmiotowych środkach dowodowych pkt 7. Dokumenty składa-
ne na wezwanie ppkt 7.2:
Było:
7.2. Wykazu wykonanych robót.  Wykonawca  winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie wykonał w sposób należyty i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane
polegającą na wykonaniu nawierzchni z  kostki  brukowej o wartości  wynoszącej  co najmniej
30.000,00 zł brutto.

Jest:
7.2. Wykazu wykonanych robót.  Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie wykonał w sposób należyty i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną
polegającą  na  wykonaniu  nawierzchni  z  kostki  brukowej  o  wartości  wynoszącej  co  najmniej
10.000,00 zł brutto.

3. W Rozdziale XV Wymagania dotyczące wadium pkt 1:
Było:
1. Ustala się obowiązek wniesienia przez wykonawcę wadium w wysokości: 1.000,00 zł (słownie:
jeden tysiąc zł 00/100)
Jest:
1. Ustala się obowiązek wniesienia przez wykonawcę wadium w wysokości: 100,00 zł (słownie:
sto zł 00/100)

4. W Rozdziale XVI Termin związania ofertą pkt 2:
Było:
2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest  dzień,  w którym upływa termin składania
ofert tj: 23.08.2021r.
Jest: 
2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest  dzień,  w którym upływa termin składania
ofert tj: 01.09.2021r.

5. W Rozdziale XX Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert pkt 1 oraz 2:
Było:
1. Ofertę należy złożyć na Platformie do dnia 23.08.2021r., do godziny 900.
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2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.08.2021r. o godz. 1200 poprzez odszyfrowanie wczytanych na
Platformie ofert.
Jest:
1. Ofertę należy złożyć na Platformie do dnia 01.09.2021r., do godziny 900.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.09.2021r. o godz. 1200 poprzez odszyfrowanie wczytanych na
Platformie ofert.

Dyr Zarządu Karol Termin

Prokurent Kamil Nachlik
…………………………………………………………………………
(podpis i pieczęć Prowadzącego postępowanie)
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