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Nowy Staw, 25.01.2023 r. 

ZP.271.1.2.2023 

 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ 

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.1.2.2023. 

Nazwa zadania: „Budowa infrastruktury sportowej i rozbudowa infrastruktury 

edukacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie”. 

 

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje zmiany w 

treści SWZ, w częściach: 

 

Lp. jest a winno być 

1.  V. Warunki udziału w postępowaniu 

 

2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

 

2.3.1.Wykonawca wykaże, że przynajmniej w 

jednym roku w okresie ostatnich trzech lat 

obrotowych osiągnął przychód z 

działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na poziomie co najmniej 

7.000.000 zł;  
 

2.3.2.Wykonawca wykaże, że posiada 

ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną nie 

mniejszą niż 7.000.000 zł; w przypadku 

określenia sumy ubezpieczenia w walucie 

innej niż złoty, Zamawiający przeliczy ją 

na złote po kursie średnim danej waluty 

NBP z dnia zawarcia umowy 

ubezpieczenia lub jej zmiany.  
 

2.4.zdolności technicznej lub zawodowej:  
 

2.4.1. Wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym krótszym 

okresie – wykonał należycie co najmniej 

dwie roboty budowlane polegające na 

budowie obiektu użyteczności publicznej, 

o łącznej wartości nie mniejszej niż 

7.000.000 zł brutto każda z tych robót.  

V. Warunki udziału w 

postępowaniu 

 

2.3. sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej: 

 

2.3.1.Wykonawca wykaże, że 

przynajmniej w jednym roku w 

okresie ostatnich trzech lat 

obrotowych osiągnął przychód z 

działalności w zakresie robót 

ogólnobudowlanych, który 

wyniósł co najmniej 10 000 000 

zł; 

 

2.3.2.Wykonawca wykaże, że posiada 

ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności 

związanej z robotami 

ogólnobudowlanymi na sumę 

gwarancyjną nie mniejszą niż 1 

500 000 zł.  

W przypadku określenia sumy 

ubezpieczenia w walucie innej niż 

złoty, Zamawiający przeliczy ją na 

złote po kursie średnim danej waluty 

NBP z dnia zawarcia umowy 

ubezpieczenia lub jej zmiany. 
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2.  VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia 

 

4. Zamawiający, działając na podstawie art. 

274 ust. 1 Pzp, wezwie Wykonawcę, 

którego oferta została najwyżej oceniona, 

do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym 

niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień 

złożenia podmiotowych środków 

dowodowych potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 273 

ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, to jest: 
a) dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia ze 

wskazaniem sumy gwarancyjnej tego 

ubezpieczenia określonej (wymaganej) 

przez zamawiającego w niniejszej 

SWZ,  
b) wykaz robót budowlanych 

wykonanych nie wcześniej niż w 

okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie, wraz z podaniem ich 

rodzaju, wartości, daty i miejsca 

wykonania oraz podmiotów, na rzecz 

których roboty te zostały wykonane, 

oraz dołączeniem dowodów 

określających, czy te roboty budowlane 

zostały wykonane należycie. 

Dowodami, o których mowa powyżej, 

są referencje bądź inne dokumenty 

sporządzone przez podmiot, na rzecz 

którego roboty budowlane zostały 

wykonane, a jeżeli wykonawca z 

przyczyn niezależnych od niego nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów 

- inne odpowiednie dokumenty. Wzór 

wykazu stanowi załącznik do SWZ.  
c) oświadczenia wykonawcy o rocznym 

przychodzie wykonawcy w obszarze 

objętym zamówieniem, za okres nie 

dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - za ten okres, wg 

załącznika do SWZ.  
 

VII. Wykaz oświadczeń i 

dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia 

 

4. Zamawiający, działając na 

podstawie art. 274 ust. 1 Pzp, wezwie 

Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni 

terminie, aktualnych na dzień złożenia 

podmiotowych środków dowodowych 

potwierdzających okoliczności, o 

których mowa w art. 273 ust. 1 pkt 2 

ustawy Pzp, to jest: 

a)     dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z 

robotami ogólnobudowlanymi 

ze wskazaniem sumy 

gwarancyjnej tego 

ubezpieczenia określonej 

(wymaganej) przez 

Zamawiającego w niniejszej 

SWZ,  

b)     oświadczenia Wykonawcy o 

rocznym przychodzie 

Wykonawcy w zakresie robót 

ogólnobudowlanych, za okres 

nie dłuższy niż ostatnie 3 lata 

obrotowe, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest 

krótszy - za ten okres, wg 

załącznika do SWZ.  
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W związku z zaistniałą modyfikacją treści SWZ w zakresie podmiotowych środków 

dowodowych Zamawiający usuwa Załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych, gdyż 

Zamawiający nie wymaga potwierdzenia przez Wykonawcę zdolności technicznej lub 

zawodowej, zwanymi „referencjami”. Po zmianach Załącznikiem nr 5 jest Oświadczenie o 

przychodzie, którego treść została dostosowana do powyższych zmian w treści SWZ. 

 

 

Zamawiający informuje, że wszelkie zmiany stają się integralną częścią specyfikacji 

warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.  

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Kierownik Zamawiającego 
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