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GMINA Smyków 
26-212 Smyków: tel. 41 37 39 181 fax. 41 37 39 181 

gmina@smykow.pl  

Do wszystkich Wykonawców 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym o 

wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., - Prawo zamówień publicznych (tj.Dz. U. z 2010r., Nr 

113, poz., 759 z poźń. zm.) pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Smyków dla 

miejscowości Smyków, Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamów, 

Piaski Królewieckie. Etap III — miejscowość Salata. — ogłoszenie w Biuletynie Zamówień 

Publicznych nr 145680 z dnia 16.06.2015. 

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., - Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z pożn. zm.) modyfikuję treść Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na usługi w trybie przetargu nieograniczonego. 
Zakres modyfikacji jest następujący: 

I Zamawiający dokonuje zmieniany zapisu w rozdziale V SłWZ ust 1 pkt 2 na 
następujący: 

2) Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie: - warunek zostanie spełniony jeśli 
Wykonawca w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy —w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty 
budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz 
przepompowni ścieków o wartości brutto minimum 2.000.000,00 PLN każda, potwierdzone 
przez Zamawiających. z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 
z załączeniem poświadczeń dotyczących najważniejszych robót, określających , czy roboty 
te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

II Zamawiający dokonuje zmiany zapisu SIW w rozdziale XIV pkt 2 , w części 
dotyczącej SIWZ, które otrzymują brzmienia jak niżej: 

Drugie kryterium: liczba zrealizowanych inwestycji kanalizacyjnych o wartości nie mniejszej 
niż dwa miliony złotych dla pojedynczej inwestycji z lat 2012-2014):  



Ilość punktów w ww. kryterium liczona będzie na podstawie oświadczenia na formularzu 
oferty na następujących zasadach: 

Zamawiający przyzna proporcjonalnie następującą .lość punktów za: 

Liczba 
inwestycji 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liczba 
punktów 

O 1 2 3 4 5 6 7 10 

W przypadku większej liczby inwestycji niż 10, Zamawiający przyjmie do wyliczeń 
maksymalną liczbę 10 pkt. 

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, który uzyska największą łączną sumę 
punktów zgodnie ze wzorem: 
0=C+D 
O — łączna liczba punktów 
C — liczba punktów uzyskanych w kryterium cena 
D — liczba punktów uzyskanych w kryterium doświadczenia 
Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt. 

W pozostałym zapisie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje 
niezmieniona. 

Treść modyfikacji SIWZ jest dostępna na stronie internetowej www.bip smyków 
.pl(zakladka przetargi- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Smyków dla 
miejscowości Smyków, Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamów, 
Piaski Królewieckie. Etap III — miejscowość Salata) — zmodyfikowany w rozdziale V 
i XIV SIWZ. 

Modyfikacja SIWZ nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, nie powoduje 
zmiany terminu składania ofert. 

Wójt Gminy Smyków 
Józef Śliz 
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