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WSZYSCY WYKONAWCY 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp pod nazwą „Roboty 

budowlane w zakresie budowy dróg kołowania Alfa, Charli, Delta oraz zjazdu w drogę nieutwardzoną 

Golf II na lotnisku PWSZ w Depułtyczach Królewskich” 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań do przedmiotowego postępowania, działając 

na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z  2019 

r., poz. 1843 ze zm.) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie dokonuje modyfikacji treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegającej oraz Ogłoszenia o zamówieniu.  

Zmianie ulega: 

Rozdział 4 Warunki udziału w postępowaniu, ust . 2 pkt 3 ppkt 3.1) otrzymując następujące brzmienie: 

„3.1) zrealizował co najmniej jedną  robotę budowlaną (przy czym przez robotę budowlaną rozumie się 

wykonanie prac na podstawie jednej umowy) polegającą na budowie lub przebudowie drogowej 

infrastruktury lotniskowej w branżach drogowej i sanitarnej i elektrycznej, przy czym wartość robót jest 

nie mniejsza niż  5 500 000,00 zł brutto”. 

 

Rozdział 5 Wykaz oświadczeń lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału 

w   postępowaniu oraz wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania , ust. 3 lit c, otrzymując 

następujące brzmienie: 

„c) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5lat przed upływem 

terminu składania ofert  albo  wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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, przy czym 



dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne  dokumenty  wystawione  przez podmiot, na rzecz 

którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej  przyczyny  o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –inne dokumenty”. 

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. 


