
ZMIANA SIWZ Z DNIA 20 LUTEGO 2012

W punkcie :
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków. 
jest:
3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania  warunków określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy:
1) osoby zdolne do wykonania zamówienia – warunek będzie uznany za spełniony, je-
żeli  wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia; czyli dysponuje osobą inspektora nadzoru budowlanego zdolną do 
wykonania zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane wymagane ustawą Prawo bu-
dowlane w specjalności  a także wykaże, że:
a)  Inspektor  nadzoru  budowlanego  posiada  uprawnienia  budowlane  do  kierowania 
robotami – uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

2) sytuacja ekonomiczna i finansowa – warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wy-
konawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia oraz wykaże,  że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności na wartość nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł brutto, słownie: je-
den milion złotych.

Powinno być:
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków. 
jest:
3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania  warunków określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy:
3) osoby zdolne do wykonania zamówienia – warunek będzie uznany za spełniony, je-
żeli  wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia; czyli dysponuje osobą inspektora nadzoru budowlanego zdolną do 
wykonania zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane wymagane ustawą Prawo bu-
dowlane w specjalności  a także wykaże, że:
a)  Inspektor  nadzoru  budowlanego  posiada  uprawnienia  budowlane  do  kierowania 
robotami – uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub drogowej;

4) sytuacja ekonomiczna i finansowa – warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wy-
konawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia oraz wykaże,  że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności na wartość nie mniejszą niż 100.000,00 zł brutto, słownie: sto 
tysięcy złotych.



W punkcie:
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia  spełniania  warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
jest:

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy należy przedłożyć:

2) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na 
kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł brutto.

Powinno być:
2. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy należy przedłożyć:

2) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na 
kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł brutto.

W punkcie:
X. Opis sposobu przygotowania ofert.
jest:
10.  Wykonawca  winien  zamieścić  ofertę  w  wewnętrznej  i  zewnętrznej  kopercie,  które 
będą zaadresowane na Zamawiającego, na adres: Gmina Borek Wlkp. ul. Rynek 1, 63-
810 Borek Wlkp. Ponadto koperta wewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres wykonaw-
cy, aby można było odesłać ofertę złożoną po terminie oraz posiadać oznaczenie: Oferta 
na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego przy budowie z przebudową drogi 
gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul. Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965 – 
Etap  III”.  i  „Nie  otwierać  przed  dniem  22  lutego  2012 roku  godz.  11:10”  oraz  adres 
Wykonawcy.

Powinno być:
10.  Wykonawca  winien  zamieścić  ofertę  w  wewnętrznej  i  zewnętrznej  kopercie,  które 
będą zaadresowane na Zamawiającego, na adres: Gmina Borek Wlkp. ul. Rynek 1, 63-
810  Borek  Wlkp.  Ponadto  koperta  wewnętrzna  powinna  posiadać  nazwę  i  adres 
wykonawcy,  aby  można  było  odesłać  ofertę  złożoną  po  terminie  oraz  posiadać 
oznaczenie: Oferta na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego przy budowie z 
przebudową drogi  gminnej od drogi wojewódzkiej  nr  438 (od ul.  Koźmińskiej)  do drogi 
powiatowej P4965 – Etap III”.  i  „Nie otwierać przed dniem 24 lutego 2012 roku godz. 
11:10” oraz adres Wykonawcy.



W punkcie:
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Jest:
1. Pisemną ofertę należy złożyć lub przesłać na adres zamawiającego – Gmina Borek 

Wlkp., 63-810 Borek Wlkp., ul. Rynek 1, pokój Nr 1 SEKRETARIAT nie później 
niż do dnia 22.02.2012 r.  do godz. 1100.

4. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 22.02.2012r. o godz. 1110 w 
Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp. ul.  Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp. pokój Nr 7 SALKA 
POSIEDZEŃ.

Powinno być:
1. Pisemną ofertę należy złożyć lub przesłać na adres zamawiającego – Gmina Borek 

Wlkp., 63-810 Borek Wlkp., ul. Rynek 1, pokój Nr 1 SEKRETARIAT nie później 
niż do dnia 24.02.2012 r.  do godz. 1100.

4. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 24.02.2012r. o godz. 1110 w 
Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp. ul.  Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp. pokój Nr 7 SALKA 
POSIEDZEŃ.


	XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
	1. Pisemną ofertę należy złożyć lub przesłać na adres zamawiającego – Gmina Borek Wlkp., 63-810 Borek Wlkp., ul. Rynek 1, pokój Nr 1 SEKRETARIAT nie później niż do dnia 22.02.2012 r.  do godz. 1100.
	1. Pisemną ofertę należy złożyć lub przesłać na adres zamawiającego – Gmina Borek Wlkp., 63-810 Borek Wlkp., ul. Rynek 1, pokój Nr 1 SEKRETARIAT nie później niż do dnia 24.02.2012 r.  do godz. 1100.

