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ZMIANA TREŚCI SIWZ 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego 
przedmiotem jest „Modernizacja i rozbudowa zespołu boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym przy ulicach 
Olimpijskiej i Piłkarskiej w Bytomiu - ETAP I” 

Numer sprawy: ZP/1/02/2017 

 
 

 Bytomski Sport Sp. z o.o. (Zamawiający) informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t. ze zm.) zmienia treść Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w zakresie pkt 6.4, z którego usuwa się treści pkt 6.4.1.3 SIWZ. 

Z uwagi na powyższe pkt 6.4 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„6.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 

do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, tj.: 

6.4.1. Oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

6.4.1.1. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: Wykazu robót budowlanych, o których mowa w pkt 5.1 

SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu (5) 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, wraz z dowodami określającymi czy 

roboty budowlane wykazane w wykazie robót budowlanych 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. Wzór wykazu robót będzie przekazany przez 

Zamawiającego wraz z wezwaniem, o którym mowa w 6.4 SIWZ, 

6.4.1.2. W zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP: Zamawiający 

nie będzie żądał od wykonawcy przedłożenia oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do 

wykluczenia wykonawcy, oprócz oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1 SIWZ składanego przez wykonawcę wraz z 

ofertą”. 
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