
                                                                                                                                                                                       

Łódź, dnia 31 marca 2016 r. 

Adm.VI-216/1/2016 

 

Zmiana treści SIWZ 

 

 

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w postępowaniu, którego przedmiotem jest przeprowadzenie remontu 

konserwatorskiego elewacji frontowej oraz wykonanie iluminacji zewnętrznej budynku 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.    

 

 

W Rozdziale II „Przedmiot zamówienia i warunki udziału w postępowaniu”, w punkcie II –

„Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków” zmianie ulega warunek posiadania wiedzy i doświadczenia opisany w punkcie 

1.2. w następujący sposób: 

 

Przed zmianą:  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie 

(zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) w okresie ostatnich pięciu 

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

krótszy - w tym okresie: 

   - co najmniej dwie roboty budowlane polegające na prowadzeniu prac konserwatorskich    

elewacji w budynkach objętych prawną ochroną konserwatorską poprzez wpis do  rejestru 

zabytków o wartości co najmniej 400.000,00 zł brutto każda oraz  

  - co najmniej jedno zamówienie polegające na renowacji stolarki w budynku wpisanym do 

rejestru zabytków  o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto każde.  

 

Po zmianie: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie 

(zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) w okresie ostatnich pięciu 

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

krótszy - w tym okresie: 

  - co najmniej dwie roboty budowlane polegające na prowadzeniu prac konserwatorskich   

elewacji w budynkach objętych prawną ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru   

zabytków o wartości co najmniej 400.000,00 zł brutto każda oraz  

 - co najmniej jedno zamówienie polegające na renowacji stolarki w budynku wpisanym do   

rejestru zabytków  o wartości co najmniej 80.000,00 zł brutto każde.  

 
 
Zamawiający  przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu. 

Termin składania ofert upływa w dniu 13 kwietnia 2016 r. o godz. 11.00. 

 


