
 

 

 
Zabrze, dnia 12.06.2020 r. 

 
L. Dz.: 2166/BŻ/DZP/2020 
Nr sprawy: ZP/07/MGW/2020 

        Wykonawcy ubiegający się o           

udzielenie zamówienia 

        

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ  

 

Dot. „Udrożnienie i zabezpieczenie Chodnika diagonalnego”. 

Ogłoszonego w BZP pod nr 547382-N-2020 z dnia 2020-06-05 r. 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 oraz ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U z 2019 r., poz. 1843 z póź. zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający – 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przesyła informację o zmianie treści SIWZ prowadzącej do 

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu tj. 

 

 Zmienia się zapisy SIWZ Części I w następujący sposób: 

 w punkcie 6.2 3)A 

      Jest: 

wykazu robót budowlanych 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 geologicznego i 

górniczego oraz 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 stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

Powinno być: 

wykazu robót budowlanych 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, 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 geologicznego i górniczego oraz 

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 stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

 W załączniku nr 4 

        Jest: 

Lp. Rodzaj  
Data i miejsce 

wykonania 
Podmioty, na rzecz których 
dostawy zostały wykonane 

 co najmniej jedną robotę budowlaną 

polegającą na wykonaniu robót 

górniczych (udrożnienie wyrobiska z 

zabudową obudowy lub przebudowy 

wyrobiska korytarzowego 

z zabudową lub wymianą obudowy 

w podziemnych zakładach 

górniczych. 

………………………………………

……………………………………… 

  
 
 
 

 

Powinno być : 

Lp. Rodzaj  
Data i miejsce 

wykonania 
Podmioty, na rzecz których roboty 
budowlane zostały wykonane 

 co najmniej jedną robotę budowlaną 

polegającą na wykonaniu robót 

górniczych (udrożnienie wyrobiska z 

zabudową obudowy lub przebudowy 

wyrobiska korytarzowego 

z zabudową lub wymianą obudowy 

w podziemnych zakładach 

górniczych. 

……………………………………………

…………………………………………… 

  

 

 

 

 

Zamawiający jednocześnie informuje, że zmiany wynikają z oczywistej omyłki pisarskiej i pozostają bez 

wpływu dla toczącego się postępowania.  

W związku z powyższym  termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 

 

Zmiana treści SIWZ jest dla Wykonawców wiążąca i stanowi jej integralną część.   

 

Dyrektor 

Muzeum Górnictwa Węglowego 

w Zabrzu 

Bartłomiej Szewczyk 

                                                                                                                                                                              



 

 

                                                                                                                                                                                                                  Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
              .......................................................                                                                                                                   
                           (pieczątka wykonawcy)                                                                                                                                       .................................................... 
                                                                                                                                                                                                                      (miejscowość i data) 

 
 

Zadanie pn.: 

Udrożnienie i zabezpieczenie Chodnika diagonalnego 

 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH  WYKONANYCH NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU 
SKŁADANIA  

OFERT, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY – W TYM OKRESIE  
 

Lp

. 
Rodzaj  Data i miejsce wykonania 

Podmioty, na rzecz których 

roboty budowlane zostały 

wykonane 

 co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót 

górniczych (udrożnienie wyrobiska z zabudową obudowy lub przebudowy 

wyrobiska korytarzowego z zabudową lub wymianą obudowy w 

podziemnych zakładach górniczych. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

  

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                   
.................................................................  

                                                                                    (pieczęć i podpis wykonawcy) 
 

 

 


