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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

 

Gmina Pęcław, Krajowy numer identyfikacyjny 39064737000000, ul. Pęcław  28, 67-221  

Białołęka, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 768 317 135, e-mail gmina@peclaw.eu, 

faks 768 317 033.  

Adres strony internetowej (url):  

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

 

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: III  

Punkt: 1.3  

W ogłoszeniu jest: .Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający 

uzna ww. warunek za spełniony w tym zakresie, jeżeli Wykonawca: - wykaże, że w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty jedną robotę budowlaną, która 

polegała na wykonaniu robót modernizacyjno – remontowych budynku o wartości minimum 

300 tys. zł.Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy 

realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu 

tych osób:  

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony w tym zakresie, jeżeli Wykonawca: - wykaże, 

że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty jedną 

robotę budowlaną, która polegała na wykonaniu robót modernizacyjno – remontowych 

budynku, budowy i przebudowy o wartości minimum 300 tys. zł. Zamawiający wymaga od 

wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2  

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-07-22, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania 

wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki,  



w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu >  

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-07-23, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania 

wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki,  

w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu >  

 


