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Dotyczy: Budowa tężni  solankowej  w Lesie Komunalnym przy ul .
Chorzowskiej w Gliwicach.

Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia

     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w imieniu zamawiającego informuję,
że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana
w następujący sposób:

W SIWZ pkt 8 ppkt 3 zdolność techniczna lub zawodowa jest:

Wykonawca musi wykazać, ze w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie wykonał w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane, z których każda
polegała na budowie tężni solankowych. Wartość każdej roboty budowlanej nie
może być mniejsza niż 2 000 000,00 zł brutto. W przypadku podmiotów
działających wspólnie warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu,
co oznacza, że w/w wiedzą i doświadczeniem musi wykazać się przynajmniej
jeden z Wykonawców występujących wspólnie (...).

W SIWZ pkt 8 ppkt 3 zdolność techniczna lub zawodowa powinno być:

Wykonawca musi wykazać, ze w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie wykonał w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane, z których każda
polegała na budowie tężni solankowych. Wartość jednej roboty budowlanej nie
może być mniejsza niż 1 000 000,00 zł brutto, drugiej nie mniejsza niż 2 000
000,00 zł brutto. W przypadku podmiotów działających wspólnie warunek wiedzy
i doświadczenia nie podlega sumowaniu, co oznacza, że w/w wiedzą
i doświadczeniem musi wykazać się przynajmniej jeden z Wykonawców
występujących wspólnie (....).

Z poważaniem

Piotr Jarosz

Zastępca Dyrektora Jednostki
Kopia aa.
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