Nr sprawy: MKP/02/ZP/2020

Szczecin, dnia 2.11.2020 r.
Wykonawcy uczestniczący
postępowaniu

w

Znak sprawy: MKP/02/ZP/2020
Dotyczy:
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Przebudowę portu rybackiego wraz z drogą dojazdową do obiektów rybackich położonych
w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wilków Morskich”.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w
następującym zakresie:
1.

W Rozdziale V pkt 2 siwz ppkt. 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub
zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca
wykaże, że:
a1) wykonał należycie w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, minimum 1 usługę, polegającą na wykonaniu dokumentacji
projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) wraz z uzyskaniem
decyzji zatwierdzającej dokumentację i zezwalającej na realizację
inwestycji polegającej na wybudowaniu (lub przebudowaniu lub
rozbudowaniu) nabrzeża lub portu na wodach śródlądowych lub portu
morskiego lub portu rzecznego lub portu jachtowego lub budowli
hydrotechnicznej (w szczególności takiej jak: bulwar, jaz, pirs, molo, pomost,
nabrzeże, falochron) o całkowitej wartości dokumentacji projektowej co
najmniej 200.000,00 zł. brutto.
oraz
a2) wykonał należycie w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, minimum 1 usługę, polegającą na wykonaniu dokumentacji
projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) wraz z uzyskaniem
decyzji zatwierdzającej dokumentację i zezwalającej na realizację
inwestycji polegającej na wybudowaniu (lub przebudowaniu lub
rozbudowaniu) drogi o klasie L lub wyższej wraz z wykonaniem sieci
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej.
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oraz
a3) wykonał należycie w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, minimum 1 robotę budowlaną, polegającą na wybudowaniu (lub
przebudowaniu lub rozbudowaniu) nabrzeża lub portu na wodach
śródlądowych lub portu morskiego lub portu rzecznego lub portu
jachtowego lub budowli hydrotechnicznej (w szczególności takiej jak: bulwar,
jaz, pirs, molo, pomost, nabrzeże, falochron) o całkowitej wartości zadania
inwestycyjnego nie mniejszej niż 9.000.000,00 zł. brutto.
oraz
a4) wykonał należycie w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, minimum 1 robotę budowlaną, polegającą na wybudowaniu (lub
przebudowaniu lub rozbudowaniu) drogi o klasie L lub wyższej wraz z
wykonaniem sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej o całkowitej
wartości zadania inwestycyjnego nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł. brutto.
W przypadku składania oferty wspólnej warunek określony w lit a1), a2), a3) i a4)
wykonawcy mogą spełniać łącznie.
UWAGA
Ilekroć w siwz jest mowa o „budowie, przebudowie lub rozbudowie” należy przez
to rozumieć odpowiednio budowę, przebudowę lub rozbudowę w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, także wtedy, gdy prace określone w
Rozdziale V pkt 2 ppkt. 2 lit. a1) lub/i a2) lub/i a3) lub/i a4) siwz były wykonane
w ramach 1 umowy w formule zaprojektuj i wybuduj.
Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone.
W przypadku, gdy zamówienie, w zakres którego wchodzą usługi i/lub roboty
budowlane, o których mowa w Rozdziale V pkt 2 ppkt. 2 lit. a1), a2), a3), a4)
siwz były realizowane przez wykonawcę wspólnie z innym podmiotem, nie
ubiegającym się o udzielenie zamówienia, zamawiający wymaga, aby wykonawca
składający ofertę w niniejszym postępowaniu faktycznie uczestniczył w realizacji
ww. zakresu usług i/lub robót budowlanych. W przypadku gdy wykonawca
polega na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów trzecich na
zasadach określonych w art. 22a ustawy powyższe zastrzeżenie dotyczy również
tych podmiotów.”

Nr sprawy: MKP/02/ZP/2020

2.

W Rozdziale V pkt 5 siwz ppkt. 2 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert, 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
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną
składają jeden wspólny ww. wykaz.
Ww. oświadczenie oraz dowody i inne dokumenty należy złożyć w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.”

3.

W Rozdziale V pkt 5 siwz ppkt. 2 lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
–oświadczenie wykonawcy.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną
składają jeden wspólny ww. wykaz.
Ww. oświadczenie oraz dowody i inne dokumenty należy złożyć w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.”

4.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ
pozostają niezmienione.

Sławomir Szwaja
Prezes Marina Kamień Pomorski Sp. z o.o.

