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l Dotyczy: Zamówienia Publicznego ZP. 340/27/09 na wykonanie "Budowa budynku publicznego
przedszkola przy ulicy Piderkiewicza w Milanówku"

Zamawiajacy Urzad Miasta Milanówka na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówien
publicznych informuje o dokonanej zmianie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dotyczacej zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
"Budowa budynku publicznego przedszkola przy ulicy Piderkiewicza w Milanówku"

w SIWZ w pkt 5 "Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spelniania tych warunków" w ppkt.3 lit. a) Zamawiajacy okreslil wymagania dotyczace
doswiadczenia Wykonawcy m.in.:

a) udokumentuja doswiadczenie potwierdzajace ich realizacje z nalezyta
starannoscia przy kompleksowym wykonaniu co najmniej 1 budynku
niemieszkalnego zaliczanego do grupy 121, 122 lub 126 lub 1 budynku
mieszkalnego zaliczanego do grupy 113 wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów
Budowlanych (PKOB),w których wartosc robót budowlanych brutto wykonanych
przeZ Wykonawce na kazdym obiekcie nie jest mniejsza niz 10 mln zl z podaniem
ich wartosci oraz daty i miejsca wykonywania wraz z zalaczonymi dokumentami
(listy referencyjne potwierdzajace wykonanie) z okresu 5 lat rozpoczete i
zakonczone przed dniem wszczecia postepowania o udzielnie zamówienia, a jesli
okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy w tym okresie, odpowiadajacych
przedmiotowi zamówienia.

Po rozstrzygnieciu wniesionego przez Wykonawce protestu

pkt 5" Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych
warunków" ppkt.3 lit. a) otrzymuje brzmienie:

a) "udokumentuja doswiadczenie potwierdzajace realizacje z nalezyta starannoscia
(rozpoczeta i zakonczona przed dniem wszczecia postepowania o udzielnie
zamówienia) w okresie ostatnich 5 lat, a jesli okres prowadzenia dzialalnosci jest
krótszy, to w tym okresie, co najmniej 1 budynku niemieszkalnego zaliczonego do
grupy 121, 122 lub 126 lub jednego budynku mieszkalnego zaliczanego do grupy 112
wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, którego kubatura jest nie mniejsza
niz 7 000m3 i w którym Wykonawca wykonal (sam lub poprzez Podwykonawce)
wentylacje mechaniczna, kotlownie i winde lub 1 budynku zaliczonego do grupy 113
wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), w których wartosc brutto
robót budowlanych odpowiadajacych przedmiotowi zamówienia wykonanych przez
Wykonawce jest nie mniejsza niz 10 mln zl (na poswiadczenie nalezytej starannosci
wykonania nalezy dolaczyc listy referencyjne lub protokoly odbioru robót)".

Zamawiajacy dokonal zmiany ogloszenia o zamówieniu na podstawie art.38 ust.4a ustawy
Prawo zamówien publicznych.
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