
Znak sprawy: FH.272.10.2020 

  Police, dnia 26.11.2020 r. 
INFORMACJA NR 1 

Zmiana SIWZ – IDW, Ogłoszenia  
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Grzybowej 50 
w Policach na potrzeby biura obsługi interesantów” na podstawie Regulaminu postępowania przy 
udzielaniu zamówień sektorowych przez Spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. 
z dnia 28 marca 2018 r. z późniejszymi zmianami. Kolejny numer przetargu w danym roku: 
ZWIK /9/2020.  
 
I. ZMIANA TREŚCI INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW  
 
Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ – w części I tj. Instrukcji dla Wykonawców w rozdziale XI 
pkt 11.11 ppkt 2: 
 

Jest: 

W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących wiedzy i doświadczenia, 
zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga się aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 
5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną 
polegającą na przebudowie budynku o wartości robót budowlanych co najmniej 200 000 zł netto 
(słownie dwieście tysięcy złotych netto). 

Pod pojęciem „wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat” rozumie się zakończenie roboty budowlanej 
w tym okresie potwierdzone odpowiednim dokumentem (np. protokół odbioru datowany nie 
wcześniej niż 5 lat przed terminem składania ofert). 

 

Powinno być: 

W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących wiedzy i doświadczenia, 
zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga się aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 
5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną 
polegającą na przebudowie, remoncie lub modernizacji budynku o wartości robót budowlanych 
co najmniej 200 000 zł netto (słownie: dwieście tysięcy złotych netto). 

Pod pojęciem „wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat” rozumie się zakończenie roboty budowlanej 
w tym okresie potwierdzone odpowiednim dokumentem (np. protokół odbioru datowany nie 
wcześniej niż 5 lat przed terminem składania ofert). 

 

II. ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA  
 

Zamawiający dokonuje następującej zmiany w treści ogłoszenia z dnia 06 listopada 2020 r. 
w pkt 5.1. ppkt 5.1.2  
 

ZAMAWIAJĄCY: 
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI POLICE SP. Z O.O. 
UL. GRZYBOWA 50 
72-010 POLICE 
 

      tel. (+48) 91 42 21 310 
fax(+48) 91 31 70 015 
adres strony internetowej: 
zwikpolice.pl 
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III.    DODATKOWE INFORMACJE 

 
Zmiany są wiążące dla Wykonawców 

     

 

                                Zatwierdzam: 


