
Świdnik, dn.12.03.14r. 

 

 

Dot. Wykonanie hali namiotowo-magazynowej do całorocznej eksploatacji z lokalizacją  

w terenie otwartym PLL S.A. 

 

 Zamawiający w wyniku zaistnienia oczywistej omyłki pisarskiej dokonuje zmian  

w SIWZ, poprzez nadanie nowego brzmienia:  

 

w pkt. 10.3 

 

„W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w §  12 cyt. 

Regulaminu, których opis sposobu  oceny spełniania został dokonany przez Zamawiającego, 

należy złożyć następujące  dokumenty:  

 

1. wykaz wykonanych głównych robót, w okresie ostatnich 5 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 roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane 

lub są wykonywane należycie (wg załącznika nr 12);  

      2. określenie robót, których obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub  

           złożenie poświadczeń, w tym informacja o dostawach, niewykonanych lub    

wykonanych nienależycie:  

a) wykaz winien wskazywać wykonanie jednej hali namiotowo-magazynowej do 

całorocznej eksploatacji o powierzchni zabudowy min. 400 m
2
 w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie  

b) złożone poświadczenia winny potwierdzać należyte wykonanie 1 hali namiotowo-

magazynowej do całorocznej eksploatacji  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie.” 

 

w pkt. 15.2.  

 

„Wykonawca zobowiązany jest  do określenia ceny ryczałtowej  obejmującej wszelkie koszty i 

elementy kształtujące cenę niezbędne do wykonania całości zamówienia z zachowaniem 

wymogów, rodzajów rozwiązań, technologii, materiałów, urządzeń, obowiązujących 

przepisach oraz opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr AA -PFU do siwz). 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w 

umowie.” 

 

w Załącznikach:  

 

Załącznik nr 2  - Tabela Podziału ceny ryczałtowej/Tabela przedmiarowa 

 

Jednocześnie Zamawiający załączą zaktualizowany załącznik nr 11 do SIWZ. 

 

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. 

 


