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ZMIANA 
W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane
w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości nie przekraczającej kwoty określonej zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy –
Prawo zamówień publicznych -

(Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmian.),
Przedmiot zamówienia:

 
„Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Wilczewo”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, zwanej 
dalej "Pzp" Zamawiający dokonuje zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Zamawiający zmienia zapisy w SIWZ:  

a) w rozdziale VII. 1.) zmienia się zapis 
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Wykonawca  wykaże,  że  posiada  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności  cywilnej  (opłaconą  polisę 
ubezpieczeniową) w zakresie prowadzonej działalności związanej  z przedmiotem zamówienia, w kwocie 
odpowiadającej wartości zamówienia w składanej ofercie.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców, zostanie dokonana przez Zamawiającego, w 
oparciu o zestawienie tych warunków, na zasadzie: spełnia – nie spełnia.

na zapis :
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Wykonawca  wykaże,  że  posiada  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności  cywilnej  (opłaconą  polisę 
ubezpieczeniową) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
 Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców, zostanie dokonana przez zamawiającego, w 
oparciu o zestawienie tych warunków, na zasadzie: spełnia – nie spełnia

b) w rozdziale VIII.3 zmienia się zapis :
VIII. 3.) Wykonawcy, którzy zamierzają wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego, 

muszą  spełniać,  każdy oddzielnie   warunki  określone w art.  22 ust.1  pkt  1  ustawy,  natomiast   warunki  
określone w art.. 22 ust.1 pkt 2-4, mogą być spełnione łącznie przez wszystkich wykonawców ubiegających  
się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Złożone oświadczenia  i dokumenty określone  w Rozdziale 
VII.1.), powinny potwierdzać spełnienie wszystkich warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy.  

na zapis :
VIII. 3.) Wykonawcy, którzy zamierzają wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego, 

muszą spełniać łącznie warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy, oraz  w art. 22 ust.1 pkt 2-4, przez 



wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Złożone oświadczenia 
i  dokumenty  określone   w  Rozdziale  VII.1.),  powinny  potwierdzać  spełnienie  wszystkich  warunków 
określonych w art. 22 ust.1 ustawy.  

c) w rozdziale XIII. zmienia się zapis w pkt 7:
7. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a  
także informacje dotyczące cen ofert.
na zapis:
7. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące  
cen ofert, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

2. Zamawiający dodaje zapisy:  

a) do rozdziału XII .1 pkt 6 dodaje się :

7) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie  
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  
– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

8)   aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia  zdrowotne  i  społeczne,  lub  potwierdzenia,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie, 
odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) do części  XII.8  formularza ofertowego (Załącznik Nr 1) dodaje się :

6) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie  
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  
– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

7)   aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia  zdrowotne  i  społeczne,  lub  potwierdzenia,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie, 
odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3. Zamawiający usuwa zapis w SIWZ :  
a) w rozdziale XVIII.1 usuwa się zapis:
1. Zamawiający  odrębnym pismem zawiadomi wykonawcę, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę pod 
względem kryteriów określonych w ustawie i SIWZ, o terminie podpisania umowy. 

4. W związku z powyższym Zamawiający zmienia termin składania i   
otwarcia ofert: na  dzień   12.08.2013r.  

- zmienia zapisy w rozdziale XIII.2:



2. Ofertę, w zaklejonej kopercie,  należy złożyć  osobiście  w sekretariacie Urzędu Gminy w 
Radominie, pokój Nr 8 , I piętro lub przesłać pocztą na  adres zamawiającego, najpóźniej do dnia 
08.08.2013r. do godz. 10:00 ,  z adnotacją, na kopercie zewnętrznej:

Oferta przetargowa na wykonanie zadania p.n. „Remont połączony z modernizacją świetlicy 
wiejskiej w miejscowości  Wilczewo” z napisem  „Nie otwierać przed dniem 08.08.2013r.

 przed godz. 10:15

na zapis:
 2. Ofertę, w zaklejonej kopercie,  należy złożyć  osobiście  w sekretariacie Urzędu Gminy w 

Radominie, pokój Nr 8 , I piętro lub przesłać pocztą na  adres zamawiającego, najpóźniej do dnia 
08.08.2013r. do godz. 10:00 ,  z adnotacją, na kopercie zewnętrznej:

Oferta przetargowa na wykonanie zadania p.n. „Remont połączony z modernizacją świetlicy 
wiejskiej w miejscowości  Wilczewo” z napisem  „Nie otwierać przed dniem 12.08.2013r.

 przed godz. 10:15

 oraz zmienia zapis w rozdziale XIII.3:
4.  Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.08.2013r. o godz. 10:15 w budynku administracyjnym Urzędu 
Gminy w Radominie, pokój Nr 7,  I piętro.

na zapis:
4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.08.2013r. o godz. 10:15 w budynku administracyjnym Urzędu 
Gminy w Radominie, pokój Nr 7,  I piętro

Radomin, dnia   01.08.2013r.
Zatwierdził

(-) Wójt Gminy Radomin
inż. Piotr Wolski 


