
 
 

 

                                                    URZĄD MIASTA MILANÓWKA  
 

Milanówek, dnia 29.07.2013 r. 
 

Nr sprawy: TOM.271.2.17.2013 

 
                                                                                                
Dotyczy: Zamówienia Publicznego ZP. 271/17/TOM/13 na „Przebudowa ulicy Głowackiego  
w Milanówku” 
 
 
Zamawiający Gmina Milanówek na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych informuje o dokonanej zmianie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
dotyczącej ww. zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 
 

 
 

w SIWZ w pkt 5 „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków” Zamawiający określił jakie warunki powinni spełniać Wykonawcy 

aby przystąpić do ww. postępowania, m.in.: 
 
 
 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, 
którzy:  
 

2) Posiadają wiedzę i doświadczenie: 

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wykonał co najmniej 2 roboty w zakresie wykonania nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych, rozpoczęte i zakończone przed dniem wszczęcia postępowania  
o udzielenie zamówienia oraz posiada dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane 
zgodnie z  zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 
Jeżeli Wykonawca  przedstawi mniej niż 2 najważniejsze roboty wskazane powyżej będzie to 
uznane przez Zamawiającego jako niewywiązanie się ze swych dotychczasowych zobowiązań w 
stopniu, który podważa posiadanie poziomu kwalifikacji, kompetencji  i  rzetelności  
wymaganego  dla  należytego wywiązywania się  
z zobowiązań przy realizacji udzielanego zamówienia. 
Zamawiający będzie oceniał spełnianie przez Wykonawcę ww. warunku poprzez szczegółową 
weryfikację wykazu robót w zakresie przedmiotowym jak i ilościowym w szczególności co do 
zgodności z wymienionym w powyższym warunku. 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona  
na podstawie dowodów złożonych przez Wykonawców. Z treści załączonych dokumentów musi 
wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.  
 

 
 
Zamawiający zmienia brzmienie pkt 5 w zakresie dot. przywołanego powyżej warunku. 
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Pkt 5 ppkt 1.2) SIWZ otrzymuje brzmienie” 
 

2) Posiadają wiedzę i doświadczenie: 

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wykonał co najmniej 2 roboty w zakresie wykonania nawierzchni z kostki betonowej 
rozpoczęte i zakończone przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia oraz 
posiada dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z  zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 
Jeżeli Wykonawca  przedstawi mniej niż 2 najważniejsze roboty wskazane powyżej będzie  
to uznane przez Zamawiającego jako niewywiązanie się ze swych dotychczasowych zobowiązań 
w stopniu, który podważa posiadanie poziomu kwalifikacji, kompetencji  i  rzetelności 
wymaganego  dla  należytego wywiązywania się z zobowiązań przy realizacji udzielanego 
zamówienia. 
Zamawiający będzie oceniał spełnianie przez Wykonawcę ww. warunku poprzez szczegółową 
weryfikację wykazu robót w zakresie przedmiotowym jak i ilościowym w szczególności co do 
zgodności z wymienionym w powyższym warunku. 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona  
na podstawie dowodów złożonych przez Wykonawców. Z treści załączonych dokumentów musi 
wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.  

 

 
 
W związku z dokonanymi zmianami Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu na 
podstawie art.38 ust.4a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie ww. warunku.     
 

 

 

 

 

 

       Z poważaniem 

  Burmistrz Miasta Milanówka  
                                                                                                                      -/-                                       
                                                                                                                                      Jerzy Wysocki 
 

 


