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Piława Górna; 2016-02-25 
 
 
 
ZBP.271.1.3.2016 

 
 

ZMIANA TREŚCI  SIWZ 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w postępowaniu o 
zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:  

 
Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego 

nad zadaniem inwestycyjnym pn. 
„Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej”   

 
Zmiany obejmują: 
1. W Rozdziale III Opis Przedmiotu Zamówienia zostaje dodany pkt 7 o tresci: Zamawiający 

zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
w przypadku gdy środki zewnętrzne, które Zamawiający zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie w części zamówienia nie zostaną mu przyznane. 

2. W Rozdziale V Warunki Udziału W Postępowaniu Oraz Opis Sposobu Dokonywania Oceny 
Spełniania Tych Warunków - pkt 1 ppkt 2 Posiadania wiedzy i doświadczenia zgodnie z art. 
22 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp  

Treść przed zmianą:  
Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, wykonał/wykonuje  minimum 2 usługi pełnienia funkcji inwestora zastępczego 
lub inżyniera kontraktu nad budową hali sportowej o łącznej wartości min. 4 000 000,00zł w 
zakresie opisanym w Przedmiocie zamówienia, w ramach której sprawował m.in. funkcje 
nadzoru inwestorskiego oraz prowadził rozliczenia inwestycji, która była dofinansowywana 
ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.(…) 

Treść po zmianie: 
Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, wykonał/wykonuje  minimum 2 usługi pełnienia funkcji inwestora zastępczego 
lub inżyniera kontraktu nad budową hali sportowej o łącznej wartości min. 4 000 000,00zł w 
zakresie opisanym w Przedmiocie zamówienia, w ramach której sprawował m.in. funkcje 
nadzoru inwestorskiego oraz prowadził rozliczenia inwestycji, które były dofinansowywane 
środkami zewnętrznymi takimi jak w ramach Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu 
Ministerstwa Sportu i Turystyki, Regionalnych Programów Operacyjnych lub innych.(…) 
 

3. W Rozdziale VI Wykaz Oświadczeń Lub Dokumentów Jakie Mają Dostarczyć Wykonawcy 
W Celu Potwierdzenia Spełniania Warunków Udziału W Postępowaniu pkt 5 ppkt 2 
Posiadania wiedzy i doświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp 

Treść przed zmianą:  
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych usług, w zakresie opisanym w Przedmiocie zamówienia, dot. 
pełnienia funkcji inwestora zastępczego lub inżyniera kontraktu nad budową min. 2 hal 
sportowych o łącznej wartości min. 4 000 000,00zł, które to inwestycje były 
dofinansowywane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach których sprawował 
m.in. funkcje nadzoru inwestorskiego oraz prowadził rozliczenia inwestycji. (…) 
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Treść po zmianie: 
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych usług, w zakresie opisanym w Przedmiocie zamówienia, dot. 
pełnienia funkcji inwestora zastępczego lub inżyniera kontraktu nad budową min. 2 hal 
sportowych o łącznej wartości min. 4 000 000,00zł, które to inwestycje były 
dofinansowywane ze środków zewnętrznych w szczególności Funduszy Rozwoju Kultury 
Fizycznej i Sportu Ministerstwa Sportu i Turystyki, Regionalnych Programów Operacyjnych 
lub innych, w ramach których sprawował m.in. funkcje nadzoru inwestorskiego oraz 
prowadził rozliczenia inwestycji. (…) 
 

4. W Rozdziale X Opis Sposobu Przygotowania Ofert w pkt 8 
Treść przed zmianą: 

GMINA PIŁAWA GÓRNA 
Oferta w postępowaniu na: 

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego 
nad zadaniem inwestycyjnym pn. 

„Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej” 
Nie otwierać przed dniem 01.03.2016r godz. 1030 

 
Treść po zmianie: 

GMINA PIŁAWA GÓRNA 
Oferta w postępowaniu na: 

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego 
nad zadaniem inwestycyjnym pn. 

„Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej” 
Nie otwierać przed dniem 10.03.2016r godz. 1030 

 
5. W Rozdziale XI Miejsce Oraz Termin Składania I Otwarcia Ofert 
 

Treść przed zmianą: 
1. Oferty należy składać do dnia 01.03.2016r do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego 

pokój nr 20 I piętro lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego (Urząd Miasta Piława 
Górna ul. Piastowska 69, 58-240 Piława Górna). 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.03.2016r o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego 
pokój nr 34 I p. (Sala Posiedzeń). 

Treść po zmianie: 
1. Oferty należy składać do dnia 10.03.2016r do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego 

pokój nr 20 I piętro lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego (Urząd Miasta Piława 
Górna ul. Piastowska 69, 58-240 Piława Górna). 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2016r o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego pokój 
nr 34 I p. (Sala Posiedzeń). 

6. W załączniku nr 5 do SIWZ 
Treść przed zmianą: 
Inwestycje były dofinansowywane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 

Treść po zmianie: 
Inwestycje były dofinansowywane ze środków zewnętrznych, w szczególności Funduszy 
Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Ministerstwa Sportu i Turystyki, Regionalnych 
Programów Operacyjnych lub innych 

 
Pozostała treść SIWZ oraz załączników pozostaje bez zmian. 
 

Burmistrz Piławy Górnej 
(-) Zuzanna Bielawska 


