
Wiślica, dnia 11.10.2013 roku. 
Znak sprawy; OR.271.12.2013 
 

Do wszystkich Wykonawców  
 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.12.2013. 
Nazwa zadania: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Gorysławice i Skotniki 
Dolne 
 

MODYFIKACJA 
treści SIWZ 

 
Gmina Wiślica działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity( t.j. Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn. zm) 
modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowa dróg gminnych w 
miejscowościach Gorysławice i Skotniki Dolne. 
 
ZAKRES MODYFIKACJI  
 
1. Załącznik Nr 6 do  SIWZ jest: 
 

Załącznik Nr 6 do SIWZ 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.12.2013. 
 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
  
Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem 
dowodów dotyczących najwaŜniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane 
w sposób naleŜyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone wymagany jest w celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca 
posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie 
Wykonawca powinien wykazać co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie wykonania 
dróg o nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowami o długości nie mniejszej niŜ 160 mb 
kaŜda. 
 
 

Lp. Odbiorca / Miejsce 
wykonania 

Wartość Zakres przedmiotowy Data rozpoczęcia / 
zakończenia 

1.      



 

2.   

 

   

3.   

 

   

4.   

 

   

 
 
Dowodami, o których mowa powyŜej są poświadczenie lub inne dokumenty - jeŜeli z 
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
poświadczenia w niniejszym postępowaniu dopuszczalne jest złoŜenie zamiast 
poświadczenia, o którym mowa powyŜej, dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty 
budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone. 
JeŜeli roboty budowlane wykazane w wykazie zostały wykonane na rzez Zamawiajacego, 
którym jest Gmina Wiślica, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o 
których mowa powyŜej. 
JeŜeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów naleŜy do 
powyŜszego wykazu dołączyć dokumenty dotyczące: 
-  zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia, 
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
 
 

................................................................................. 
(pieczęć i podpis wykonawcy) 
 

Załącznik Nr 6 do  SIWZ winno być: 
Załącznik Nr 6 do SIWZ 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.12.2013. 
 

WYKAZ ROBÓT BUDOW LANYCH 

 

Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
  
Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 



wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem 
dowodów dotyczących najwaŜniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane 
w sposób naleŜyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone wymagany jest w celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca 
posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie 
Wykonawca powinien wykazać co najmniej 1 robotą budowlaną w zakresie wykonania 
drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z warstwami konstrukcjami o długości nie 
mniejszej niŜ 250 mb 
 

Lp. Odbiorca / Miejsce 
wykonania 

Wartość Zakres przedmiotowy Data rozpoczęcia / 
zakończenia 

1.   

 

   

2.   

 

   

3.   

 

   

4.   

 

   

 
 
Dowodami, o których mowa powyŜej są poświadczenie lub inne dokumenty - jeŜeli z 
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
poświadczenia w niniejszym postępowaniu dopuszczalne jest złoŜenie zamiast 
poświadczenia, o którym mowa powyŜej, dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty 
budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone. 
JeŜeli roboty budowlane wykazane w wykazie zostały wykonane na rzez Zamawiajacego, 
którym jest Gmina Wiślica, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o 
których mowa powyŜej. 
JeŜeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów naleŜy do 
powyŜszego wykazu dołączyć dokumenty dotyczące: 
-  zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia, 
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
 
 

................................................................................. 
(pieczęć i podpis wykonawcy) 

 
 
 
 
2. Dodaje się Załącznik Nr 13 do SIWZ - Zgłoszenie robót budowlanych 



 
Załącznik Nr 13 do SIWZ 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.12.2013 
Zgłoszenie robót budowlanych 

 



 
 

Zamawiający nie przedłuŜa terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące 
miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.  

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje 
niezmieniona. 

                                                                                  Wójt Gminy Wiślica 
                                                                                mgr inŜ. Stanisław Krzak 


