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Łódź, dnia 23.04.2013 roku 

 

 

  

 

Uczestnicy 

postępowania przetargowego 

 

 

                                                                                        
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowa 

termomodernizacja budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia  

im. H. Wieniawskiego w Łodzi – wymiana wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i 

wentylacji mechanicznej” 

 

 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. H. Wieniawskiego w Łodzi, działając na 

podstawie art. 38 ustęp 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku (Dz. U. z 

2010 roku, nr 113, poz. 759, nr 161, poz. 1078 i nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 roku, nr 5, poz. 13, 

nr 28, poz. 143, nr 87, poz. 484, nr 234, poz. 1386, nr 240, poz. 1429 i z 2012 roku, poz. 769, 951, 

1101 i 1529) informuje, że dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Modyfikacja dotyczy zmiany opisu dokumentów, jakimi Wykonawca musi się okazać 

w celu potwierdzania spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania 

wiedzą i doświadczeniem.  

Mając powyższe na uwadze, treść zapisów siwz Rozdział VI – Wykaz oświadczeń lub 

dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu - pkt. 7 ppkt b) przyjmuje postać: 

b) wykaz (wzór w SIWZ) zrealizowanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 

roboty budowlane zostały wykonane, oraz załączenie dowodów dotyczących 

najważniejszych robót budowlanych, czy zostały one wykonane należycie i wskazujących, 

czy zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

Pod pojęciem najważniejszych robót budowlanych Zamawiający rozumie roboty 

polegające na wykonaniu robót inwestycyjnych i/lub kompleksowych remontowo - 

modernizacyjnych w obiektach użyteczności publicznej zdefiniowanych w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi 

zmianami) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia tj. obejmujących prace instalacyjne lub budowlano – instalacyjne na 
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wewnętrznych instalacjach sanitarnych – centralne ogrzewanie i/lub wentylacja i/lub 

ciepło technologiczne i/lub ciepła woda użytkowa o wartości każdej z nich min.  

700.000,00 zł 

Dowodami, o których mowa powyżej są: 

- poświadczenie, 

- oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym wyżej mowa. 

Uwagi:  

 Dopuszcza się, aby Wykonawca w miejsce poświadczeń i oświadczeń, o których mowa 

powyżej przedłożył dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane 

należycie (np. referencje, protokoły odbioru końcowego), zgodnie z Rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 

składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 

 W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wskazane w wykazie 

(wzór w siwz) roboty budowlane zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma 

obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej 

  

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. Niniejszy dokument staje się integralną częścią 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 


