
Gmi.n ll l*ńińsk Mazowiecki
l.1, Cltełmońskiego 14

0 !l"ll'J0 Mińsk Mazowiecki'
ł,\IP 82221465?6 Mińsk Mazowiecki, dnia |3'03.Ż02o t

Rr.271.1.7.2020

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

,,Rozbudowa budynku SzkoĘ Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie''

Działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy zdniaŻ9 stycznia2O04 roku Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z Ż0l9 r., poz. 1843 ze zmianami) Zamawiający Gmina Mińsk Mazowiecki

informuje, iz w ww' postępowaniu dokonuje zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Rozdział 4 - Termin wykonania zamówienia ust. 1 i 2

Zamawiąjqcy informuje' że dokonąie zmiaął zapisu z:

1. Termin zakończeniacałości robót będących przedmiotem umowy nastąpi do dnia 30 listopada

20Ż|r. wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku.

Ż. Harmonogram robót i ich zaawansowanie:

o I etap- do 30listopzda2020 r.

- Wykonanie stanu Surowego zamkniętego wraz ze stolarką

o II etap- do 27 sierpnia 2021 r,

- Pozostałe prace budowlano- montażowe

o III etap- do 30listopada202l r.

_ Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy

na zapis:

1. Termin zakoirczenia całości robót będących przedmiotem umowy nastąpi do dnia 31 grudnia

202lr. wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku.

2. Harmonogram robót i ich zaawansowanie:

. I etap_ do 30 listopadaŻ0Ż0 r.

_ Wykonanie stanu surowego zamkniętego wraz ze stolarką

II etap- do 20 listopada202l r.

- Pozostałe prace budowlano_ montażowe

III etap- do 31 grudniaŻD}l r.
_ Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy

a
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2. Rozdział 5 - Warunki udziału w postępowaniu ust. 1 pkt 2 lit. c) tiret 1

Zamawiajac}l informuje, że dokonuje zmian}ł ząpisu z:

udokumentuj e, iŻ zrealizował w okresie ostatnich pięciu |at przed upływem terminu

składania ofert, ajeżeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy - w tym okresie, co

najmniej 2 roboĘ budowlane polegającą na budowie i/lub przebudowie i/lub

rozbudowieo obiektu uĘteczności publicznejl wraz z wykonaniem instalacji

sanitarnych i instalacji elektrycznych' o wańości nie mniejszej niż 3 000 000'00 zł

brutto każda; wraz z podaniem ich wartości zamówienia, przedmiotu, dat wykonania

i podmiotów flarzeczktórych roboty zostaĘ wykonane wrazzzałączeniem dowodów

określających czy te roboty budowlane zostaĘ wykonane na|eżycie, w szczególności

informacji o tym czy roboty zostaĘ wykonane zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidłowo ukończone' przy czym dowodami, o któryclr mowa' są

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzeczktórego roboty

budowlane byĘ wykonywane' a jeże|i z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaó tych dokumentów - inne dokumenty'

ZamawiającY uzna warunekza spełniony na podstawie analizy zŁożonego oświadczenia

Wykaz wykonanych robót budowlanych oraz załączonych dowodów.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajqcy się o udzielenie zamówienia (np.

konsorcjum), przynamniej jeden z wykonmłców musi wykazać spełnienie powyższego

warunku samodzielnie.

na zapis:

udokumentuj e, iż ztealizował w okresie ostatnich pięciu |at przed upływem terminu

składania ofert' ajeżeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy - w tym okresie, co

najmniej 2 roboĘ budowlane polegającą na budowie i/lub przebudowie i/lub

rozbudowie, obiektu użyteczności publicznejŻ wraz z wykonaniem instalacji

sanitarnych i instalacji elektrycznych, o wartości nie mniejszej niż 2 000 000'00 zł

brutto każda; wraz z podaniem ich wartości zamówienia, przedmiotu, dat wykonania

i podmiotów na rzecz których roboty zostaĘ wykonane wraz Z załączeniem dowodów

l Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej,
wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej,
społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych,
turystyki, sportu, obsługi pasażerów W transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym,
oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także
budynek biurowy lub socjalny;
2 Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej,
wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej,
społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych,
turystyki, sportu, obsługi pasażerów W transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym,
oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także
budynek biurowy lub socjalny;



określających czy te roboty budowlane zostaĘ wykonane należycie, w szczególności

informacji o tym czy roboty zostĘ wykonane zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidłowo ukończone' przy czym dowodami, o których mowa' są

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzeczktórego roboty

budowlane byĘ wykonywane, a jeże|i z uzasadnionej przyazyny o obiekĘwnym

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaó tych dokumentów - inne dokumenty'

Zamawiający uznawarunek za spełniony na podstawie ana|izy złożonego oświadczenia

Wykaz wykonanych robót budowlanyc h or az załączony ch dowodów.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajqcy się o udzielenie zamówienia (np.

konsorcjum), przynamniej jeden z wykonawców musi wykazać spefuienie powyższego

wąrunku samodzielnie'

3. Załącznik nr 6 - Wzór umowy $2 ust. 3 i 4

Zqmav)iajqc}) iĄformuje, że dokonuje zmiaĄ) ząpisu z:

3 ' Termin zakończeniacałości robót będących przedmiotem umowy nastąpi do dnia 30 listopada

2021r. wr^z z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku.

4. Harmonogram robót i ich zaawansowanie:

. I etap_ do 30 listopada20ŻD r.

- Wykonanie stanu surowego zamkniętego wraz ze stolarką

o II etap- do 27 sierpnia 2021 r.

_ Pozostałe prace budowlano- montazowe

o III etap_ do 30 listopada20Żt r.

- Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy

na zapis:

3. Termin zakończenia całości robót będących przedmiotem umowy nastąpi do dnia 31 grudnia

202lt. wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku.

4. Harmonogram robót i ich zaawansowanie:

. I etap- do 30 listopada 2020 r.

- Wykonanie stanu surowego zamkniętego wraz zę stolarką

II etap- do 20 listopada20?l r.

- Pozostałe prace budowlano- montażowe

III etap_ do 31 grudniaŻO}l r.

- Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy

a

a



4. Rozdział 12 _ Miejsce or^z termin składania i otwarcia ofert ust. 1 i 2

Zamawiajqc}l informuje. że dokonuje zmiany zapisu z:

1. Ofertę naleĘ z|ożyćZamavtiającemu w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego

14 05-300 Mińsk Mazowiecki, pokój nr I02, w terminie do dnia Ż0.03,20Ż0 rokun godz. 10:00

2. Otwarcie ofert nastąpi w IJrzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14 05-300

Mińsk Mazowiecki, pokój nr 110 dnia 20.03.2020 rokuo godz. 10:15

na zapis:

1. ofertę należy złożyćZamawiającemu w lJrzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego

14 05-300 Mińsk Mazowiecki, pokój nr l02, w terminie do dnia 23.03.2020 roku' godz. 10:00

2. Otwarcie ofert nastąpi w lJrzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul' Chełmońskiego 14 05-300

Mińsk Mazowiecki, pokój nr t 10 dnia 23.03.2020 roku, godz. 10:15


