
                                                          

OR.VII.272.08.2020 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.

„Scalanie gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki w Gminie 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 201
specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
zakresie: 
 
1. Zmianie ulega treść §6 ust.6.1 pkt 2) lit. c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ), który po zmianie otrzymuje brzmienie: 
 
    c) zdolności technicznej lub zawodowej:

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
okresie, Wykonawca wykonał co najmniej jedną robotę poleg
remoncie lub oczyszczeniu rowu polegającym na wybraniu namułu o wartości minimum
30 000 zł netto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 

 
Definicje budowy, przebudowy lub remontu należy rozumieć zgodnie z definicjami ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późniejszymi 
zmianami). 
 

2. Zmianie ulega treść §12 ust.12.5. Specyfikacji Istotnych Warunków Za
po zmianie otrzymuje brzmienie: 

 
     12.5.  Określona przez wykonawcę cena stanowić będzie wynagrodzenie kosztorysowe.
 
 
3. Zmianie ulega treść §13 ust.13.3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), który 

po zmianie otrzymuje brzmienie:
 

13.3. Do realizacji zamówienia 
która uzyska największą łączną liczbę punktów obliczoną wg powyższego wzoru 
(zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) z pośród ofert nie podlegający
odrzuceniu i spełniających warunki określone w SIWZ.

                                                                                       
 

Racibórz, dn. 

 
ZMIANA TREŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.
 

„Scalanie gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie 
rowach i rurociągach drenarskich” 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), zamawiający zmienia treść 

ikacji istotnych warunków zamówienia dot. w/w postępowania 

1. Zmianie ulega treść §6 ust.6.1 pkt 2) lit. c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ), który po zmianie otrzymuje brzmienie:  

lub zawodowej: 
O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
okresie, Wykonawca wykonał co najmniej jedną robotę polegającą na budowie, przebudowie, 
remoncie lub oczyszczeniu rowu polegającym na wybraniu namułu o wartości minimum

e: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). 

Definicje budowy, przebudowy lub remontu należy rozumieć zgodnie z definicjami ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późniejszymi 

Zmianie ulega treść §12 ust.12.5. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), który 
po zmianie otrzymuje brzmienie:  

Określona przez wykonawcę cena stanowić będzie wynagrodzenie kosztorysowe.

Zmianie ulega treść §13 ust.13.3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), który 
muje brzmienie: 

izacji zamówienia zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, tj. ofertę, 
która uzyska największą łączną liczbę punktów obliczoną wg powyższego wzoru 
(zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) z pośród ofert nie podlegający
odrzuceniu i spełniających warunki określone w SIWZ. 

 

Racibórz, dn. 01.09.2020 r. 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.08.2020 pn.: 

Pietrowice Wielkie – roboty na 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
zamawiający zmienia treść 

dot. w/w postępowania w następującym 

1. Zmianie ulega treść §6 ust.6.1 pkt 2) lit. c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

na budowie, przebudowie, 
remoncie lub oczyszczeniu rowu polegającym na wybraniu namułu o wartości minimum     

Definicje budowy, przebudowy lub remontu należy rozumieć zgodnie z definicjami ustawy  
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późniejszymi 

mówienia (SIWZ), który 

Określona przez wykonawcę cena stanowić będzie wynagrodzenie kosztorysowe. 

Zmianie ulega treść §13 ust.13.3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), który 

zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, tj. ofertę, 
która uzyska największą łączną liczbę punktów obliczoną wg powyższego wzoru 
(zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) z pośród ofert nie podlegających 



                                                          

 
4. Zmianie ulega załącznik nr 5 do SIWZ, zawierający 

podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  prawo zamówień publicznych (dalej 
jako: ustawa pzp), dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
że plik o nazwie OR.VII.272.08.2020_SIWZ zał. 5 Oświadczenie dot. warunków
nowym plikiem o nazwie OR.VII.272.08.2020_SIWZ zał. 5 Oświadczenie dot. warunków 

 
5. Ponadto Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) przedłuża termin składania ofert 
dzień 17.09.2020 r. na godz. 12:00 oraz otwarcia ofert na dzień 17.09.202

 
6. Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Ewa Mekeresz, tel. wew. 375

                                                                                       
 

. Zmianie ulega załącznik nr 5 do SIWZ, zawierający oświadczenie wykonawcy składane na 
podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  prawo zamówień publicznych (dalej 

), dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
OR.VII.272.08.2020_SIWZ zał. 5 Oświadczenie dot. warunków

OR.VII.272.08.2020_SIWZ zał. 5 Oświadczenie dot. warunków 

Ponadto Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) przedłuża termin składania ofert 
dzień 17.09.2020 r. na godz. 12:00 oraz otwarcia ofert na dzień 17.09.2020 r. na godz. 12:30. 

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

    STAROSTA
 
Grzegorz Swoboda

Sporządziła: Ewa Mekeresz, tel. wew. 375 

 

oświadczenie wykonawcy składane na 
podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  prawo zamówień publicznych (dalej 

), dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w taki sposób,  
OR.VII.272.08.2020_SIWZ zał. 5 Oświadczenie dot. warunków zastępuje się 

OR.VII.272.08.2020_SIWZ zał. 5 Oświadczenie dot. warunków (2).  

Ponadto Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) przedłuża termin składania ofert 

0 r. na godz. 12:30.   

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. 

STAROSTA 

Grzegorz Swoboda 


