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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III.5.  

Punkt: 1)  

W ogłoszeniu jest: W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych 

na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:  

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie 

wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, 

nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub 

dokumentów: 1. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 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 te zostały wykonane należycie, w szczególności 

informacji o tym, czy roboty zostały wykonane z godnie 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 – Załącznik nr 6 do SIWZ ; 2. 

Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień do świadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez 

nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 7 

do SIWZ; 3.Dokumentów dotyczących podmiotów trzecich, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich 

zasoby, – jeśli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego. 4.W przypadku złożenia 

oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów 

dotyczących każdego z Wykonawców, odpowiednio w zakresie, w którym każdy z 

Wykonawców spełnia warunki udziału.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III.5.  

Punkt: 2)  



W ogłoszeniu jest: W zakresie kryteriów selekcji: 1. Wykazu robót budowlanych 

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 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 te zostały 

wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane z 

godnie 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 – Załącznik nr 6 do SIWZ ; 2. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do 

realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 

kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień do 

świadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami – Załącznik nr 7 do SIWZ; 3.Dokumentów dotyczących podmiotów trzecich, w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim 

Wykonawca powołuje się na ich zasoby, – jeśli wykonawca polega na zasobach podmiotu 

trzeciego. 4.W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców, odpowiednio w 

zakresie, w którym każdy z Wykonawców spełnia warunki udziału.  

W ogłoszeniu powinno być: W zakresie kryteriów selekcji:  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV.6.  

Punkt: 2)  

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2020-03-23, godzina: 09:00,  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu: Data: 2020-03-31, godzina: 11:00,  
 


