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Tuchów, 21.04.2020r. 
L.Dz. DIR/215/PZ/P/ZP3-20/04/2020/421 

 
Zainteresowani udziałem  
w postępowaniu znak ZP-3/20 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami 
w miejscowości Rzepiennik Suchy, gm. Rzepiennik Strzyżewski”. Znak postępowania ZP-3/20. 

 
MODYFIKACJA TREŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
Zamawiający – Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. modyfikuje zapisy treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na Zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami 
w miejscowości Rzepiennik Suchy, gm. Rzepiennik Strzyżewski”  w następujący sposób: 
 

1. W pkt 6.13.2.b. SIWZ w ten sposób, że: 
 
‐ zamiast: 

 
b. dowody określające czy wykazane ukończone roboty budowlane zostały wykonane należycie, w 

szczególności zawierające informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa jest 
oświadczenie Wykonawcy. Oświadczenie dodatkowo winno wskazywać nr telefonu i 
stanowisko osoby która będzie mogła potwierdzić wykazaną robotę.  

 
‐ powinno być: 

 
b. dowody określające czy wykazane ukończone roboty budowlane zostały wykonane należycie, w 

szczególności zawierające informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa jest 
oświadczenie Wykonawcy. Oświadczenie dodatkowo winno wskazywać nr telefonu i 
stanowisko osoby która będzie mogła potwierdzić wykazaną robotę. Zamawiający 
pomocniczo załączył do SIWZ wzór (załącznik 7b) według, którego należy złożyć 
oświadczenie. 

 
  



2. W pkt 13.1.c) SIWZ w ten sposób, że: 
 
‐ zamiast: 

 
Dla przeprowadzenia oceny ofert [tj. uzyskania określonej ilości punktów w ramach niniejszego 
kryterium] każdy Wykonawca przedłoży  przy ofercie następujące dokumenty: 

a. wykaz wskazujący:  
 osobę dedykowaną przez wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy, 

posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych, doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub 
inspektora nadzoru w powyższej specjalności oraz określający  

 roboty budowlane (wykaz) przy których osoba dedykowana do pełnienia funkcji  
kierownika budowy, pełniła funkcję kierownika budowy lub inspektora nadzoru. 
Wykazane ukończone roboty budowlane, o których mowa powyżej muszą polegać na 
budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej i/lub deszczowej 
o łącznej długości sieci co najmniej 5 km.  
 

Wykaz wykonawca winien sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 
 
b. dowody określające czy wykazane ukończone roboty budowlane zostały wykonane należycie, 

w szczególności zawierające informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o 
których mowa jest oświadczenie Wykonawcy. Oświadczenie dodatkowo winno 
wskazywać nr telefonu i stanowisko osoby która będzie mogła potwierdzić wykazaną robotę. 

c. z treści przedłożonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wykazane roboty 
budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończone oraz że dedykowana osoba pełniła przy ich realizacji funkcje kierownika budowy 
lub inspektora nadzoru. 

 
‐ powinno być: 

 
Dla przeprowadzenia oceny ofert [tj. uzyskania określonej ilości punktów w ramach niniejszego 
kryterium] każdy Wykonawca przedłoży  przy ofercie następujące dokumenty: 

a. wykaz wskazujący:  
 osobę dedykowaną przez wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy, 

posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych, doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub 
inspektora nadzoru w powyższej specjalności oraz określający  

 roboty budowlane (wykaz) przy których osoba dedykowana do pełnienia funkcji  
kierownika budowy, pełniła funkcję kierownika budowy lub inspektora nadzoru. 
Wykazane ukończone roboty budowlane, o których mowa powyżej muszą polegać na 
budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej i/lub deszczowej 
o łącznej długości sieci co najmniej 5 km.  
 

Wykaz wykonawca winien sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 
 
b. dowody określające czy wykazane ukończone roboty budowlane zostały wykonane należycie, 

w szczególności zawierające informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o 
których mowa jest oświadczenie Wykonawcy. Oświadczenie dodatkowo winno 



wskazywać nr telefonu i stanowisko osoby która będzie mogła potwierdzić wykazaną robotę. 
Zamawiający pomocniczo załączył do SIWZ wzór (załącznik 7b) według, którego 
należy złożyć oświadczenie. 

c. z treści przedłożonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wykazane roboty 
budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończone oraz że dedykowana osoba pełniła przy ich realizacji funkcje kierownika budowy 
lub inspektora nadzoru. 

 
3. W związku z powyższym wprowadza się modyfikację: 

 załącznika nr2 do SIWZ – druk „OFERTA”  
 załącznika nr7 do SIWZ – Wykaz określający dodatkowe doświadczenie kierownika 

budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

 
Dodatkowo dokumentację przetargową uzupełnia się o wzór oświadczenia stanowiącego 
załącznik nr7b do SIWZ. 

 
 
Powyższe zmiany dotyczą całej treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy 
traktować je jako obowiązujące Wykonawców i Zamawiającego. Pozostałe zapisy Specyfikacji 
Istotnych Warunków zamówienia nie ulegają zmianie.  
 
 
 

 
 

Wojciech Skruch – Prezes Zarządu 
Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. 

(podpis elektroniczny) 


