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MODYFIKACJA SIWZ 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na na realizację projektu pn. „Termomodernizacja 

budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec” 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. 

U. z 2014r., poz. 1232) Zamawiający informuje, iż zmodyfikowana została treść Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia w następującym zakresie.: 

1. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz 

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, pkt. 1.2 otrzymuje brzmienie:  

„1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia  

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem zawodowym w okresie ostatnich pięciu lat przed 

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

w wykonaniu co najmniej dwóch zamówień o wartości co najmniej 800 000,00 zł brutto każde, przy 

czym każde zamówienie powinno obejmować wykonanie robót budowlanych o następującym zakresie: 

ocieplenie przegród budynku; wymiana pokrycia dachowego; wymiana stolarki okiennej; wymiana 

kotłów konwencjonalnych na kotły gazowe, modernizacja instalacji c.o.; modernizacja instalacji 

c.w.u.; wykonanie elewacji. 

W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, warunek Wykonawcy mogą 

spełniać łącznie. 

Uwaga: 

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone  

w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający, jako 

kurs przeliczeniowy waluty przyjmie: 

 średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o 

zamówieniu w BZP, 

 jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP, Narodowy Bank Polski nie publikuje 

średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany 

pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. 

 

2. W załączniku nr 9 do SIWZ – projekt umowy, w § 7 dodaje się pkt. 7 o treści: 

„7. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy, zatrudniony przez Wykonawcę 

wyłącznie do realizacji przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową oraz zobowiązany do codziennej 

obecności na terenie budowy.” 

Oferty nie uwzględniające w/w zmian będą odrzucone jako nie odpowiadające treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 


