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Zmiana treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. 

Nadzór inżynierski i inwestorski przy realizacji projektu pn. ,,Rozbudowa Szpitala 

Powiatowego w Sejnach w celu podniesienia standardu świadczonych usług”, 

zwany dalej Inżynierem Kontraktu 

 

 

                 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) wprowadza zmianę w 

Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia w pkt. 5.1.2, który posiada następującą 

treść:  

 

5.1.2. posiadać wiedzę i doświadczenie 

W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:  

- wykonać w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 

jedno zamówienie na usługę, odpowiadającą zakresowi przedmiotu zamówienia opisanego w 

niniejszej specyfikacji, sprawującego nadzór nad realizacją inwestycji o podobnym 

charakterze, tzn. z zakresu budowy lub rozbudowy lub modernizacji obiektu kubaturowego 

wraz z wyposażeniem o wartości min. 10 mln PLN brutto. Do wykazu usług należy dołączyć 

dokumenty potwierdzające, że usługa została wykonana należycie.  

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 

przedłożyć: 

- wykaz wykonanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do 

SIWZ. Do wykazu usług powinny zostać dołączone dowody czy usługi zostały wykonane 

należycie. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o 

udzielenie niniejszego zamówienia spełnianie warunku będzie oceniane łącznie. 

 

 

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu, który otrzymuje następujące 

brzmienie:  

 

5.1.2. posiadać wiedzę i doświadczenie 

W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:  
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- wykonać w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie na usługę, 

odpowiadającą zakresowi przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszej specyfikacji, 

sprawującego nadzór nad realizacją inwestycji o podobnym charakterze, tzn. z zakresu 

budowy lub rozbudowy lub modernizacji obiektu kubaturowego wraz z wyposażeniem o 

wartości min. 10 mln PLN brutto. Do wykazu usług należy dołączyć dokumenty 

potwierdzające, że usługa została wykonana należycie. 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 

przedłożyć:  

- wykaz wykonanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do 

SIWZ. Do wykazu usług powinny zostać dołączone dowody czy usługi zostały wykonane 

należycie. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o 

udzielenie niniejszego zamówienia spełnianie warunku będzie oceniane łącznie. 

 

Dyrektor SP ZOZ w Sejnach 

Waldemar Kwaterski 
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