Jelenia Góra, dnia 24 października 2014 r.
ROT-IV.272.1.7.2014

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
„Przebudowa budynku mieszkalno-biurowego na cele oświatowe”
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, wprowadza się następujące zmiany w treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, a takŜe Załączników Nr 8 i 9 do SIWZ
(Przedmiaru robót i Wykazu wykonanych robót budowlanych):
I.

SIWZ:

1. Dział V (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW):

Zmiana treści:
1. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj. dotyczące:
b) posiadania wiedzy i doświadczenia
PowyŜszy warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca przedłoŜy wykaz robót
budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie –
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem
dowodów dotyczących najwaŜniejszych robót, określających, czy roboty te zostały
wykonane w sposób naleŜyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 9 do SIWZ.
PowyŜszy warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca w w/w wykazie robót
wykaŜe, Ŝe wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające co najmniej na
wykonaniu: stolarki okiennej i drzwiowej, tynków wewnętrznych oraz powłok
malarskich, instalacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane
wskazane przez Wykonawcę w w/w wykazie zostały wcześniej wykonane,
Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyŜej.

Zapis ten otrzymuje brzmienie:
1. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj. dotyczące:
b) posiadania wiedzy i doświadczenia
PowyŜszy warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca przedłoŜy wykaz robót
budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie –
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem
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dowodów dotyczących najwaŜniejszych robót, określających, czy roboty te zostały
wykonane w sposób naleŜyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 9 do SIWZ.
PowyŜszy warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca w w/w wykazie robót
wykaŜe, Ŝe wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające co najmniej na
wykonaniu: stolarki okiennej i drzwiowej, tynków wewnętrznych oraz powłok
malarskich, instalacji sanitarnej i elektrycznej.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane
wskazane przez Wykonawcę w w/w wykazie zostały wcześniej wykonane,
Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyŜej.
2. Dział
VII
(INFORMACJE
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ
I DOKUMENTÓW, A TAKśE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI):

Zmiana treści:
5.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
1) w sprawach przedmiotu zamówienia:
- Alicja Łukaszkiewicz – Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Szklarskiej Porębie, tel. kontaktowy (75) 71 72 467; 601964071 (poniedziałek – piątek
w godz.: 8:00-14:00).
- Teresa Kacperska – Inspektor nadzoru inwestorskiego, tel. (75) 71 72 516 (po godz. 14:00);
2) w sprawach formalno-prawnych:
- Urszula Kasica – kierownik Referatu ds. Zamówień Publicznych w Wydziale Rozwoju
i Obsługi Technicznej, tel. kontaktowy (75) 64 73 103 (poniedziałek – piątek w godz.: 7:3015:30).

6.

Zamawiający zastrzega, Ŝe zapytania dotyczące treści SIWZ – w zakresie przedmiotu zamówienia
– muszą wpłynąć do Zamawiającego (dane kontaktowe wskazane w Dziale I SIWZ), który
potwierdzi Wykonawcy – na jego Ŝądanie – fakt ich otrzymania. Pominięcie Zamawiającego
i skierowanie pytań bezpośrednio do Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Publicznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie spowoduje niewaŜność wystąpienia.

Zapis ten otrzymuje brzmienie:
5.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
1) w sprawach przedmiotu zamówienia:
- Alicja Łukaszkiewicz – Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Szklarskiej Porębie, tel. kontaktowy (75) 71 72 467; 601964071 (poniedziałek – piątek
w godz.: 8:00-14:00).
2) w sprawach formalno-prawnych:
- Urszula Kasica – kierownik Referatu ds. Zamówień Publicznych w Wydziale Rozwoju
i Obsługi Technicznej, tel. kontaktowy (75) 64 73 103 (poniedziałek – piątek w godz.: 7:3015:30).

6.

Zamawiający zastrzega, Ŝe zapytania dotyczące treści SIWZ – w zakresie przedmiotu zamówienia
– muszą wpłynąć do Zamawiającego (dane kontaktowe wskazane w Dziale I SIWZ), który
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potwierdzi Wykonawcy – na jego Ŝądanie – fakt ich otrzymania. Pominięcie Zamawiającego
i skierowanie pytań bezpośrednio do Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Szklarskiej Porębie spowoduje niewaŜność wystąpienia.
3.

Dział XXI (INFORMACJA DOTYCZACA PODWYKONAWCÓW)

Zmiana treści:
11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie jest zobowiązany przedkładać
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące przedmiot zamówienia na roboty budowlane,
w sytuacji, gdy wartość takiej umowy nie przekroczy 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia
publicznego, a takŜe której przedmiotem będzie dostawa materiałów, urządzeń i wyposaŜenia, które
będą uŜyte podczas prac remontowych, tj. m.in. dostawa okien, drzwi, płytek, grzejników, zaworów,
rurociągów, opraw oświetleniowych, wyposaŜenia sanitariatu, kabli i pozostałych elementów –
wymienionych szczegółowo w dokumentacji projektowej. Pozostałe umowy o podwykonawstwo,
których przedmiotem są dostawy lub usługi, a takŜe umowy o wartości większej niŜ 50.000 zł,
wymagają przedłoŜenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia. Jeśli termin zapłaty wynagrodzenia w tych umowach będzie dłuŜszy niŜ
określony w ust. 5 niniejszego Działu, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

Zapis ten otrzymuje brzmienie:
11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie jest zobowiązany przedkładać
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące przedmiot zamówienia na roboty budowlane,
w sytuacji, gdy wartość takiej umowy nie przekroczy 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia
publicznego, a takŜe której przedmiotem będzie dostawa materiałów, urządzeń i wyposaŜenia, które
będą uŜyte podczas prac remontowych, tj. m.in. dostawa okien, drzwi, płytek, opraw oświetleniowych,
wyposaŜenia sanitariatu, kabli i pozostałych elementów – wymienionych szczegółowo w dokumentacji
projektowej. Pozostałe umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, a
takŜe umowy o wartości większej niŜ 50.000 zł, wymagają przedłoŜenia Zamawiającemu poświadczonej
za zgodność z oryginałem kopii w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Jeśli termin zapłaty
wynagrodzenia w tych umowach będzie dłuŜszy niŜ określony w ust. 5 niniejszego Działu, Zamawiający
poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystąpienia o zapłatę kary umownej.
II.

Załącznik Nr 8 do SIWZ (Przedmiar robót)

Usunięcie pozycji nr: 107-121 przedmiaru dot. działu 10 (Instalacja c.o.)
Załącznik Nr 9 do SIWZ (zmiana przypisu dolnego w Wykazie wykonanych robót
budowlanych):
III.

Zmiana treści:
∗

Wykonawca w przedmiotowym wykazie winien wykazać, Ŝe wykonał co najmniej dwie roboty
budowlane polegające na wykonaniu: stolarki okiennej i drzwiowej, tynków wewnętrznych oraz
powłok malarskich, instalacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej.
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Zapis ten otrzymuje brzmienie:
∗

Wykonawca w przedmiotowym wykazie winien wykazać, Ŝe wykonał co najmniej dwie roboty
budowlane polegające na wykonaniu: stolarki okiennej i drzwiowej, tynków wewnętrznych oraz
powłok malarskich, instalacji sanitarnej i elektrycznej.

Pozostałe zapisy SIWZ oraz Załączników nr 8 i 9 pozostają bez zmian.
Zamawiający informuje, Ŝe zmodyfikowane wersje: SIWZ oraz Załączników Nr 8 i 9 dostępne są
na stronie internetowej: www.zamowienia.starostwo.jgora.pl/2014.html.
W związku z powyŜszym Wykonawcy mogą korzystać z dokumentów i formularzy oznaczonych
treścią: „po zmianach z 23 i 24 października 2014 r.”, które zostały ujednolicone po
wprowadzonych modyfikacjach.

WAśNE: Zamawiający informuje, Ŝe zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy, w wyniku zmiany
treści SIWZ, prowadzącej do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu, w Biuletynie Zamówień
Publicznych opublikowane zostanie Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia zostanie ponadto opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu
Jeleniogórskiego oraz na stronie internetowej Zamawiającego:
www.zamowienia.starostwo.jgora.pl/2014.html.
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