
Pęcław, 10 lipca 2019 r. 

BP.271.6.2019 

 

Wykonawcy uczestniczący  

w postępowaniu 

 

 

Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U  

z 2018 poz. 1986 z poźń. zm.), Zamawiający informuje, że dokonuje sprostowania 

następującego zapisu w Zmianie do SIWZ. 

 

Zamawiający wskazuje prawidłowe brzmienie sprostowanych zapisów: 

 

     1. W pkt 5. Warunki stawiane wykonawcom ubiegającym się o zamówienie. Opis 

sposobu dokonywania oceny spełniania warunków., w doczesnym brzmieniu: 

 

„ 5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

      2) spełniają warunki udziału dotyczące; 

c) zdolności technicznej lub zawodowej: 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.” 

 

      Otrzymuje po zmianie brzmienie: 

 

„ 5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

      2) spełniają warunki udziału dotyczące; 

c) zdolności technicznej lub zawodowej: 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.” 

 

  2. W pkt 12. Miejsce i termin składania ofert., w doczesnym brzmieniu: 

 

„12.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Urzędzie Gminy Pęcław, 

Pęcław 28, 67-221 Białołęka, pokój nr 1 lub przesłać na adres zamawiającego w terminie 

do dnia 22 lipca 2019 r. do godz. 11:00.” 

 

Otrzymuje po zmianie brzmienie: 

 



„12.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Urzędzie Gminy Pęcław, 

Pęcław 28, 67-221 Białołęka, pokój nr 1 lub przesłać na adres zamawiającego w terminie 

do dnia 23 lipca 2019 r. do godz. 11:00.” 

 

3. W pkt 12. Miejsce i termin składania ofert., w doczesnym brzmieniu: 

 

„12.5 Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia: 

d) nie otwierać przed dniem 22 lipca 2019 r. do godz. 11:15” 

 

Otrzymuje po zmianie brzmienie: 

 

„12.5 Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia: 

d) nie otwierać przed dniem 23 lipca 2019 r. do godz. 11:15” 

 

4. W pkt 13. Miejsce i termin otwarcia ofert., w doczesnym brzmieniu: 

 

„13.1 Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Pęcław, Pęcław 28, sala na 1 piętrze 

budynku w dniu 22 lipca 2019 r. o godz. 11:15.” 

 

Otrzymuje po zmianie brzmienie:  

 

    „13.1 Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Pęcław, Pęcław 28, sala na 1 piętrze 

budynku w dniu 23 lipca 2019 r. o godz. 11:15.” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


