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INFORMACJA O MODYFIKACJI

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa układu tłocznego przepompowni ścieków w miejscowości

Kamieniec Wrocławski, gmina Czernica

Zamawiający - Gmina Czernica, działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr

113, poz. 759 ze zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu:

1. w części IV SIWZ - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW, pkt 1) otrzymuje nowe brzmienie:

1) wykonali co najmniej 2 roboty budowlane, z których każda polegała na budowie min. 850 m grawitacyjno -

tłocznej kanalizacji sanitarnej

2. w części VI SIWZ - WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, pkt 2) otrzymuje nowe

brzmienie:

2) wykaz (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ) w zakresie niezbędnym do wykazania

spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, z którego wynika wykonanie co najmniej 2 robót budowlanych, z

których każda polegała na budowie min. 850 m grawitacyjno - tłocznej kanalizacji sanitarnej, w okresie

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -

w tym okresie. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że w/w roboty budowlane zostały

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

3. część XI - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, otrzymuje nowe brzmienie:

Zamknięta koperta zawierająca ofertę powinna być opisana nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczona napisem:

"OFERTA PRZETARGOWA - rozbudowa układu tłocznego"

Nie otwierać przed (data) (godzina)

W przypadku przesłania oferty pocztą kurierską należy zaznaczyć na kopercie: "OFERTA PRZETARGOWA - NIE

OTWIERAĆ!". W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za np. omyłkowe otwarcie

oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 (Biuro Obsługi

Klienta, pokój nr 1, parter) w terminie do dnia 26.03.2012r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 (Sala konferencyjna 19) w dniu 26.03.2012r.

o godzinie 10:15

4. Załącznik nr 6 do SIWZ - Umowa o roboty budowlane (wzór)

a) w § 4 ust. 12 pkt 6) otrzymuje nowe brzmienie:

6) uzyskanie decyzji - zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (oplata za zajęcie w przypadku dróg powiatowych)

b) w § 11 dodaje się ust. 8 "Zamawiający nie dopuszcza dokonywania przez Wykonawcę cesji wierzytelności

wynikających z niniejszej umowy na rzecz innego podmiotu"

Powyższe zmiany treści SIWZ stanowią jej integralną część.
Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej www.bip.czernica.pl zmienioną SIWZ.


