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treci specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

dot. o udzielnie zamówienia publicznego nr KZPA.271.PN.2.2017 prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego z dnia 28 lipca 2017 r. na zadanie 
pn. ,,Modernizacja gospodarki wodno-ciekowej na terenie Gminy Leoncin 
w miejscowociach Leoncin, Michalów, Teo file, Wincentówek" 
realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0255/16-00, 
projektu wspótfinansowanego z Funduszu Spójnoci w ramach dziatania 2.3 Gospodarka 
wodno-ciekowa w aglomeracjach, og priorytetowa II Ochrona rodowiska, w tym 
adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 - 
2020. 

Gmina Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin dziaajc zgodnie z art. 38 ust. 
4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówieri publicznych (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 2164 ze zm.), modyfikuje trek Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
sporzdzonej w postpowaniu o udzielenie publicznego. 

Rozdziat IV ust. 1 pktlb ppkt 1.3 zadanie nr 2 lit, a) otrzymuje brzmienie: 
a) 	wykonal nalezycie w okresie ostatnich piciu [at przed up+ywem terminu 

skthdania ofert, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krótszy - w tym 
okresie: 

• minimum jednq robot buclowlanq poIegaj,c, na wykonaniu kan&u lub 
kanaów sanitarnych lub ogólnospawnych lub deszczowych w gruntach 
nawodnionych ze studniami rewizyjnymi 0 1000, o grednicy minimum DN 200 
mm i tcznej dtugoci minimum 500 m metodk wykopu otwartego wraz z 
odtworzeniem nawierzchni jak dia kategorii dróg publicznych kiasy G, Z; a 
take minimum jednt robotq budowlanaL polegajc .  na  wykonanlu sieci 
wodocigowej o dtugoci minimum 600 mb i 6rednicy minimum 160 mm. 

W rrzyoadku skthdania oferty wsóInei ww. warunek musi sethiaá jeden lub 
wsDólnie wszyscy Wvkonawcy w ramach konsorcjum. 

Zatpcznik do siwz otrzymuje brzmienie: 
Zakcznik nr 7 - Wzór umowy zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie 
bip.Ieoncin.pl  w zakthdce ,,przetargi/ogólne". 

Termin skadania ofert: nie ulega zmianie. 
Termin otwarcia ofert: nie ulega zmianie. 
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