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OGŁOSZENIE DOTYCZY:
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INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 575318-N-2020 

Data: 18/08/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 

14590239700000, ul. Żeromskiego  21, 09-110  Sochocin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 

236618120, e-mail kamil.dabrowski@sochocin.pl, faks -. 

Adres strony internetowej (url): www.zaklad.sochocin.pl www.bip.sochocin.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III 

Punkt: 5.1 

W ogłoszeniu jest: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 

ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i 

podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 

określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 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 budowlane były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne dokumenty; (wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 
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5. do Części I SIWZ), b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za opracowanie projektu oraz kierowanie 

robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i 

doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez 

nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wykaz sporządzony 

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 w połączeniu z Załącznikiem 1.2 do Części I SIWZ), 

c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w 

wysokości minimum 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych), w okresie nie 

wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, d) w przypadku wspólnego 

ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców dokumenty wskazane w pkt 9.9.1) 

lit. a) – c) powinny być złożone w taki sposób aby wykazać, że warunki udziału w postępowaniu 

Wykonawcy spełniają łącznie (tzn. składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy 

ci Wykonawcy wspólnie). 

W ogłoszeniu powinno być: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w 

okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania 

i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 

określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 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 budowlane były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne dokumenty; (wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 

5. do Części I SIWZ), b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za opracowanie projektu oraz kierowanie 

robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i 

doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez 

nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wykaz sporządzony 

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 w połączeniu z Załącznikiem 1.2 do Części I SIWZ), 

c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w 

wysokości minimum 2.500.000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych), w okresie nie 
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wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, d) w przypadku wspólnego 

ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców dokumenty wskazane w pkt 9.9.1) 

lit. a) – c) powinny być złożone w taki sposób aby wykazać, że warunki udziału w postępowaniu 

Wykonawcy spełniają łącznie (tzn. składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy 

ci Wykonawcy wspólnie). 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-09-08, 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 > Język polski 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-09-30, 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 > 

Język polski 
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