
Łask, dnia 26.04.2021r. 

Zamawiający: 
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

im. mjr pil. Władysława Szcześniewskiego  

w Widzewie, 95-054 Ksawerów 

ul. Szkolna 12 

      https://platformazakupowa.pl/transakcja/439789  
Sprawa Nr: 1/ZP/2021 

 

 

Zmiany treści SWZ 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie 

pn.: Budowa obiektu sportowego w ZSCKR w Widzewie. 

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:  

 

W punkcie 18.1 SWZ o treści: 

 

„Posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. wykonanie/zakończenie 

(rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych 

polegających na budowie kanalizacji deszczowej i drenażu odwadniającego boisko sportowe, z czego jedna o 

wartości co najmniej 400.000,00 zł netto, oraz dwóch robót ziemnych związanych z wykonywaniem boiska 

sportowego lub podbudowy pod jezdnie i chodniki o powierzchni terenu nie mniejszej niż 5000,00 m2 . 

W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać 

przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w 

przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). 

UWAGA: 

W związku z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp: „W odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  

kwalifikacji  zawodowych  lub  doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów 

udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane.” 

 

Zastępuje się następującą treścią: 

 

„Posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. wykonanie/zakończenie 

(rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej 

polegającej na budowie, remoncie kanalizacji deszczowej i drenażu odwadniającego boisko sportowe,  

o wartości (tej roboty) co najmniej 200.000,00 zł netto i jednej roboty ziemnej związanej z wykonywaniem 

podbudowy pod jezdnie i chodniki o powierzchni terenu nie mniejszej niż 4000,00 m2 . 

W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać 

przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w 

przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). 

UWAGA: 

W związku z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp: „W odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  

kwalifikacji  zawodowych  lub  doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów 

udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane.” 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie. 

 

Termin składania ofert: 30.04.2021 godz. 12.00 

Termin otwarcia ofert 30.04.2021 r. godz. 13.00 

 

 

…………………………………….. 

            (podpis kierownika Zamawiającego) 

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/439789

