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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
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Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3 lit a
W ogłoszeniu jest: Warunek zostanie przez zamawiającego uznany za spełniony w przypadku,
gdy Wykonawca wykaże, że: a) wykonał (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej jedno zamówienie odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia tj.
podlegające na budowie budynku należącego do kategorii obiektów budowlanych: IX, XI, XII,
XIV, XV lub XVI – wg załącznika do ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2016.290 z późn.
zm.) o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 900 m2 o wartości roboty nie mniejszej niż
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2.700.000,00 zł 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).
W ogłoszeniu powinno być: Warunek zostanie przez zamawiającego uznany za spełniony w
przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że: a) wykonał (zakończył) w okresie ostatnich 10 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, co najmniej jedno zamówienie odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego
zamówienia tj. podlegające na budowie budynku należącego do kategorii obiektów
budowlanych: IX, XI, XII, XIV, XV lub XVI – wg załącznika do ustawy Prawo Budowlane (t.j.
Dz.U.2016.290 z późn. zm.) o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 900 m2 o wartości
roboty nie mniejszej niż 2.700.000,00 zł 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).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1 ppkt3)
W ogłoszeniu jest: 3) wykazu robót budowlanych, o których mowa w rozdziale V pkt 2 ppkt
3 lit a) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji
o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne dokumenty;
W ogłoszeniu powinno być: 3) wykazu robót budowlanych, o których mowa w rozdziale V
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pkt 2 ppkt 3 lit a) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-02-14, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-02-23, godzina: 10:00

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 5.Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia
wadium w formie: 1)pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został
załączony do oferty; 2)innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej
kopercie, a jego kopia w ofercie. 6.W przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż
pieniądz przez podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie zamawiający wymaga aby w
treści dokumentu znajdowała się co najmniej informacja, że dotyczy on oferty podmiotów
wspólnie ubiegających się o zamówienie. 7.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu
zgodnie z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Pzp wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez zamawiającego, a wadium wpłacone w banku uważa się za wniesione w sposób
nieprawidłowy, gdyż nie jest wpłacone przelewem. Zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 7b oferta
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wykonawcy, który wpłaci wadium w banku podlegać będzie odrzuceniu, gdyż wadium zostało
wniesione w sposób nieprawidłowy. 8.Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać
bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania
ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 9.Oferta wykonawcy, który nie
wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 10.Okoliczności i
zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia
należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
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