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P O W I A D O M I E N I E 

o zmianach  SIWZ 
 

Dotyczy: wyjaśnienie i zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na: 

„Modernizacja Domu Strażaka w Gnojniku  

na potrzeby utworzenia klubu Senior +” 

Szanowni Państwo, 

W związku z udzieleniem odpowiedzi na zapytania do SIWZ Zamawiający, na podstawie  

art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym  

w trybie przetarg nieograniczony, dokonuje zmiany zapisów w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia: 

Zamawiający,  dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia: 

1. Punkt 7.5 poz 1 w tabeli otrzymuje brzmienie: Wykaz robót budowlanych. Wykaz  

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 wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te  

roboty budowlane zostały wykonane wykonywane 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  

były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 
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2. Punkt 12.2. otrzymuje brzmienie: ,,Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2018-08-

20 do godz. 09:00". 

3. Punkt  14.11.otrzymuje brzmienie:   Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia 

należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym 

odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym 

w następujący sposób: „Oferta na: Modernizacja Domu Strażaka w Gnojniku na 

potrzeby utworzenia klubu Senior +" NIE OTWIERAĆ przed: 2018-08-20 godz. 

9:15”. 

4. Punkt 15.1. otrzymuje brzmienie: ,,Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, 

pokój nr: 6 sekretariat do dnia 2018-08-20 do godz. 09:00". 

5. Punkt 16.3. otrzymuje brzmienie: ,,Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2018-08-20 o godz. 

09:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 17 sala narad”. 


