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GMINA RYDZYNA 
ul. Rynek 1 

64-130 Rydzyna 
tel. 065 538 84 34, fax 065 538 85 13 

NIP 6972207200, REGON 411050735 

 

         Rydzyna, 29.09.2017 r. 

 

 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Rozbiórkę mostu i budowę 

kładki pieszo-jezdnej na Rowie Polskim w km 9+680 w miejscowościach Rydzyna i Kłoda” 

przetarg II 

  

Zmiana SIWZ 

 

   

W związku z zapytaniem do SIWZ z dnia 27.09.2017 r., działając zgodnie z art. 38 ust. 4 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący 

sposób: 

 

 

1) Pkt 5.1.2.3.a) SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

 

“a) zrealizował (rozpoczął i zakończył) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co 

najmniej 1 robotę o wartości minimum 150.000,00 zł brutto, polegającą na budowie 

mostu, kładki, mostka, jazu, tunelu kanałowego, śluzy, itp.” 

 

2) Pkt 6.3.2. SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.3.2. wykaz co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie mostu, kładki, 

mostka, jazu, tunelu kanałowego, śluzy, itp., o wartości nie niższej niż 150.000,00 zł 

brutto, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, 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 

– według wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie 



postępowania wraz z wezwaniem  Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza do złożenia dokumentów” 

 

3) Pkt 12.1. i 12.3. SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„12.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta i Gminy w 

Rydzynie, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna (sekretariat), do dnia 09.09.2017 roku do 

godz. 10:00”. 

 

 

„12.3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta i 

Gminy w Rydzynie, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna, w dniu 09.09.2017 roku o godz. 

10:15”. 

 

 


