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„Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami – Opole, ul. Prószkowska” 

 
 
Informacja o modyfikacji dokumentu SIWZ  
 
Zamawiający informuje o modyfikacji dokumentu SIWZ na podstawie art.38 ust 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami) w następującym zakresie: 
 
 
I.  Na stronie 9 SIWZ  
 
Jest:  
 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, zdolności 
technicznej lub zawodowej tj.  
b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane polegające na 
budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zakwaterowania zbiorowego lub obiektu 
użyteczności publicznej (lub zespołu ww. obiektów zrealizowanych w jednym zadaniu) wraz z 
kompleksową infrastrukturą zewnętrzna i urządzeniem terenu, o kubaturze nie mniejszej niż 30.000 
m3 i wartości brutto nie mniejszej niż 15.000.000,00 złotych (słownie: piętnaście milionów złotych) 
każdy; przez „budowę” należy rozumieć wykonanie nowego obiektu budowlanego od podstaw tj. od 
wytyczenia budynku do przekazania go inwestorowi w stanie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie. 

 

Winno być: 

 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, zdolności 
technicznej lub zawodowej tj.  
b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane polegające na 
budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zakwaterowania zbiorowego lub obiektu 
użyteczności publicznej (lub zespołu ww. obiektów zrealizowanych w jednym zadaniu) wraz z 
kompleksową infrastrukturą zewnętrzna i urządzeniem terenu, o kubaturze nie mniejszej niż 30.000 
m3 i wartości brutto nie mniejszej niż 15.000.000,00 złotych (słownie: piętnaście milionów złotych) 
każdy; przez „budowę” należy rozumieć wykonanie nowego obiektu budowlanego od podstaw tj. od 
wytyczenia budynku do przekazania go inwestorowi w stanie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie. 
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II. Na stronie 11 SIWZ 

 

Jest: 

 
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty 
te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały 
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; Ponadto, jeżeli załączony wykaz wykonanych 
robót budowlanych będzie potwierdzać wysokość tych robót w walucie innej niż PLN, Wykonawca 
powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o 
zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w 
przedstawionym SIWZ na - „Budowa zespołu Budynków Mieszkalnych Wielorodzinnych z Usługami – 
Opole, ul. Prószkowska” ZP-VI/2019 12 wykazie wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w 
walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w 
którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 
Winno być: 
 
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich siedmiu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty 
te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone; Ponadto, jeżeli załączony wykaz wykonanych robót 
budowlanych będzie potwierdzać wysokość tych robót w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien 
dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu 
zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w przedstawionym SIWZ 
na - „Budowa zespołu Budynków Mieszkalnych Wielorodzinnych z Usługami – Opole, ul. Prószkowska” 
ZP-VI/2019 12 wykazie wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej, niż PLN, 
Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o 
zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 


