Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp zmienia treść SIWZ w zakresie warunków jakie
muszą spełniać Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
Tabela w punkcie 6.2 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Lp. Wymagany warunek

1.

2.

3.

4.

Wykonawca posiada uprawnienia
do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeŜeli
ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień

Podstawa oceny spełnienia warunku

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo
aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert
wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie
ostatnich pięciu lat, przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wykonali co najmniej 2 zamówienia
odpowiadające swoim rodzajem robotom
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,
tj. zamówienia określone w pkt. 3 ppkt. 3.1 SIWZ
Wykonawca posiada niezbędną
i o wartości nie mniejszej niŜ 1.200.000 zł kaŜde,
wiedzę i doświadczenie oraz
z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca
dysponuje potencjałem
wykonania na formularzu stanowiącym załącznik
technicznym i osobami zdolnymi
nr 4 do SIWZ
do wykonania zamówienia lub
dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty te zostały
przedstawi pisemne zobowiązanie
wykonane naleŜycie
innych podmiotów do
wyznaczenie kierownika budowy, który będzie
udostępnienia potencjału
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, na
technicznego i osób zdolnych do
formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ
wykonania zamówienia
dokumenty potwierdzające posiadanie
wymaganych uprawnień budowlanych kierownika
budowy w specjalnościach odpowiadających
przedmiotowi zamówienia
aktualne dokumenty potwierdzające przynaleŜność
kierownika budowy do Okręgowej Izby
InŜynierów Budownictwa wraz z wymaganym
ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej
polisa lub inny dokument ubezpieczenia
wykonawca znajduje się w sytuacji
potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony
ekonomicznej i finansowej
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
zapewniającej wykonanie
prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę
zamówienia
nie mniejszą niŜ 1.200.000 zł.
wykonawca nie podlegają
wykluczeniu z postępowania o
oświadczenie wykonawcy złoŜone zgodnie z
udzielenie zamówienia z art. 24
załącznikiem nr 2 do SIWZ
pzp

