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          Szczecin, dnia 27.03.2014 r. 

ZZ-2380-60/14 

 

informacja na stronę internetową/ 

tablicę ogłoszeń 
 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Termomodernizacja 

obiektów służbowych KWP w Szczecinie 

 

 Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje dokonaną zmianą specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia: 

 

W rozdziale V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków pkt. 2)  posiadania wiedzy i doświadczenia,  odnośnie: 

Części nr  12 ( KPP Gryfice) 

było: 

części nr  12 ( KPP Gryfice), 

warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedną najważniejszą robotę budowlaną. Za 

najważniejszą robotę budowlaną Zamawiający uzna wykonanie 1 roboty budowlanej 

polegającej na wykonaniu łącznie: wymiany stolarki okiennej, docieplenia ścian budynku, 

wykonaniu prac dekarskich obejmujących swym zakresem docieplenie stropodachu,  instalacji 

c.o., instalacji elektrycznej, na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł brutto, 

jest: 

części nr  12 ( KPP Gryfice), 

warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedną najważniejszą robotę budowlaną. Za 

najważniejszą robotę budowlaną Zamawiający uzna wykonanie 1 roboty budowlanej 

polegającej na wykonaniu łącznie: wymiany stolarki okiennej, docieplenia ścian budynku, 

wykonaniu prac dekarskich obejmujących swym zakresem docieplenie stropodachu,  instalacji 

c.o., instalacji solarnej, instalacji elektrycznej, na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł 

brutto, 

 

części nr 13 (KMP w Świnoujściu) 
 

było: 

części nr 13 (KMP w Świnoujściu) , 

warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedną najważniejszą robotę budowlaną. Za 

najważniejszą robotę budowlaną Zamawiający uzna wykonanie 1 roboty budowlanej 

polegającej na wykonaniu łącznie: wymiany stolarki okiennej, docieplenia ścian budynku, 
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wykonaniu prac dekarskich obejmujących swym zakresem docieplenie stropodachu, instalacji 

c.o., instalacji elektrycznej, na kwotę nie mniejszą niż 1,3 mln zł brutto, 

jest: 

części nr 13 (KMP w Świnoujściu) , 

warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedną najważniejszą robotę budowlaną. Za 

najważniejszą robotę budowlaną Zamawiający uzna wykonanie 1 roboty budowlanej 

polegającej na wykonaniu łącznie: wymiany stolarki okiennej, docieplenia ścian budynku, 

wykonaniu prac dekarskich, instalacji solarnej, instalacji elektrycznej, na kwotę nie mniejszą 

niż 1,3 mln zł brutto, 
 

części nr 15 (KPP Drawsko Pomorskie) 
było: 

części nr 15 (KPP Drawsko Pomorskie), 

warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedną najważniejszą robotę budowlaną. Za 

najważniejszą robotę budowlaną Zamawiający uzna wykonanie 1 roboty budowlanej 

polegającej na wykonaniu łącznie: wymiany stolarki okiennej, docieplenia ścian budynku, 

wykonaniu prac dekarskich,  instalacji c.o., instalacji elektrycznej,  na kwotę nie mniejszą niż 

1,3 mln zł brutto,     
jest:       

części nr 15 (KPP Drawsko Pomorskie), 

warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedną najważniejszą robotę budowlaną. Za 

najważniejszą robotę budowlaną Zamawiający uzna wykonanie 1 roboty budowlanej polegającej 

na wykonaniu łącznie: wymiany stolarki okiennej, docieplenia ścian budynku, wykonaniu prac 

dekarskich,  instalacji c.o., instalacji solarnej, instalacji elektrycznej,  na kwotę nie mniejszą 

niż 1,3 mln zł brutto,      
 

oraz         

 

Zmienia   §15 projektu umowy, polegającej na  uzupełnieniu ust. 1 o treść: 

 

           g) zmiany w zapisach Umowy z NFOŚiGW lub załącznika do Umowy w postaci 

                harmonogramu rzeczowo-finansowego 

 

 Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert oraz 

wniesienia wadium. 
 

 

 

 

Wyk. K.O.    

 


