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Modyfikacja do SIWZ  
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach  

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) 

 

pod nazwą 

 

Utworzenie ekspozycji edukacyjno-przyrodniczej w Zespole Karpackich Parków 

Krajobrazowych w Krośnie 

W RAMACH 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA 

PODKARPACKIEGO NA LATA 2014 - 2020 

 
sygnatura postępowania:  

ZKPK.ATRPPŚ.TB.2100/8/16 

 

Data modyfikacji 05.09.2016 r. 

 

 

 

 

Przed zmianą: 

 
VII.3) – Oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust. 1 składane na wezwanie Zamawiającego: 

1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia                       
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
dokumentów: 

1) potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: 
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

2) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 
a) wykazu robót budowlanych polegających na utworzeniu ekspozycji edukacyjno - przyrodniczej 

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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, 
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b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,                   
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami, 

c) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną 50 000,00 zł. 
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