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                                                                                                               Dąbrówka, 10.04.2017 r. 

 

Informacja o zmianie SIWZ 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Numer sprawy: 271.01.2018. 

Nazwa zadania: Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Dąbrówce ,  

wariant 200 m - treningowy 

 

1. 

W SIWZ jest: 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu 

 

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 

 

3) zdolności technicznej lub zawodowej, 

wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub 

osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające 

realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości  

 

a)  Wiedza i doświadczenie wykonawcy, w realizacji (zakończeniu) w okresie 

ostatnich  5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 
 

Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

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

wykonał  co najmniej jedna robotę budowlaną polegające na:  budowie / 

rozbudowie /przebudowie boiska trawiastego do piłki nożnej o pow. min. 2 000 m2/ 

i budowie / rozbudowie / przebudowie bieżni okólnej o nawierzchni poliuretanowej 

typu "SANDWICH'' na podbudowie betonowej o pow. łącznej 1000 m2/ oraz 

oświetlenia boiska o łącznej  wartości wykonanych robót minimum 800 000,00 zł 

brutto. 
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W SIWZ zmienia się na: 

V. Warunki udziału w postępowaniu 

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 

3) zdolności technicznej lub zawodowej, 

wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub 

osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające 

realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości  

 

a)  Wiedza i doświadczenie wykonawcy, w realizacji (zakończeniu) w okresie 

ostatnich  5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 
 

Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 

jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie / rozbudowie / przebudowie bieżni okólnej 

lekkoatletycznej o nawierzchni poliuretanowej typu "SANDWICH'' o pow.  minimum 1000 

m2 i wartości nie mniejszej niż 400 000,00 złotych oraz co najmniej jedną robotę budowlaną 

obejmującą wykonanie oświetlenia terenów zewnętrznych,  o wartości nie mniejszej niż  

60 000,00  złotych.  

 

2. 

W SIWZ jest: 

 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

 

4. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b 

pkt. 3) ustawy Pzp, należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z 

postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące 

oświadczenia i dokumenty: 

  

1) wykaz robót budowlanych 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 
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dokumentów - inne dokumenty, 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał robotę 

budowlaną polegającą na: budowie / rozbudowie /przebudowie boiska 

trawiastego do piłki nożnej o pow. min. 2 000 m2/ i budowie / rozbudowie / 

przebudowie bieżni okólnej o nawierzchni poliuretanowej typu "SANDWICH'' 

na podbudowie betonowej o pow. łącznej 1000 m2/ oraz oświetlenia boiska o 

łącznej  wartości wykonanych robót minimum 800 000,00 zł brutto. 

 

 

W SIWZ zmienia się na: 

 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

 

4. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b 

pkt. 3) ustawy Pzp, należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z 

postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące 

oświadczenia i dokumenty: 

  

1) wykaz robót budowlanych 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, 

a. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał robotę 

budowlaną polegającą na: budowie / rozbudowie / przebudowie bieżni okólnej 

lekkoatletycznej o nawierzchni poliuretanowej typu "SANDWICH'' o pow.  

minimum 1000 m2 i wartości nie mniejszej niż 400 000,00 złotych oraz co 

najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą wykonanie oświetlenia terenów 

zewnętrznych,  o wartości nie mniejszej niż  60 000,00  złotych.  
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3. 

W SIWZ dodaje się : 

 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

 

Ust. 10  

Zamawiający wymaga następujących dokumentów potwierdzających jakość nawierzchni 

które należy załączyć/przedłożyć na wezwanie zamawiającego.  

 autoryzacja producenta dla oferowanej nawierzchni  

 aktualny certyfikat IAAF (Product Certificate)  

 aktualny raport z badań IAAF wykonanych przez niezależne akredytowane 

przez IAAF laboratorium  

 aktualny raport potwierdzający zgodność z norma PN – EN 14877:2014  

 aktualny Atest Państwowego Zakładu Higieny  

 raport z badania na zgodność z ochroną środowiska zgodny z normą DIN 

18035-6:2014  

 karta techniczna oferowanego systemu potwierdzona podpisem i pieczęcią 

producenta 

 

4. 

W SIWZ jest: 

 

XI. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

3. Sposób zaadresowania oferty: 

1) Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie 

poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert 

(nieprzejrzysta, zamknięta koperta). 

2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego 

na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym 

adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: 

  

"Oferta - Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Dąbrówce , 

wariant 200 m - treningowy" nie otwierać przed 13.04.2018 r. , godz. 12.15" 
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W SIWZ zmienia się na: 

 

XI. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

3. Sposób zaadresowania oferty: 

1) Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie 

poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert 

(nieprzejrzysta, zamknięta koperta). 

2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego 

na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym 

adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: 

  

"Oferta - Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Dąbrówce , 

wariant 200 m - treningowy" nie otwierać przed 19.04.2018 r. , godz. 12.15" 

 

 

5. 

 

W SIWZ jest: 

 

XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
 

1. Oferty należy składać do dnia: 13 kwietnia 2018 r. do godz. 12.00 

w siedzibie zamawiającego 

Gmina Dąbrówka 

Tadeusza Kościuszki 14 

05-252 Dąbrówka 

Biuro Obsługi Mieszkańca – parter  

 

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

Zmiana, jak i wycofanie oferty,  wymagają zachowania formy pisemnej. 

 

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 13 kwietnia  2018 r. , o godz. 12.15 

w siedzibie zamawiającego 

Gmina Dąbrówka 

Tadeusza Kościuszki 14 

05-252 Dąbrówka 

Sala konferencyjna II piętro 
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W SIWZ zmienia się na: 

XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
 

1. Oferty należy składać do dnia: 19 kwietnia 2018 r. do godz. 12.00 

w siedzibie zamawiającego 

Gmina Dąbrówka 

Tadeusza Kościuszki 14 

05-252 Dąbrówka 

Biuro Obsługi Mieszkańca – parter  

 

 

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

Zmiana, jak i wycofanie oferty,  wymagają zachowania formy pisemnej. 

 

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 19 kwietnia  2018 r. , o godz. 12.15 

w siedzibie zamawiającego 

Gmina Dąbrówka 

Tadeusza Kościuszki 14 

05-252 Dąbrówka 

Sala konferencyjna II piętro 

 

 

 
/--/ Kierownik Zamawiającego Wójt Gminy Dąbrówka Radosław Korzeniewski 

 


