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Dot. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie 
pn. „Termomodernizacja obiektów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chróścinie – 
etap II wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz systemu wentylacji 
mechanicznej” 

– zmiana treści SIWZ. 

 Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia:  

1. Punkt  SIWZ - 8. Warunki udziału w postępowaniu, pkt. 8.2, ppkt 3 w części 

dotyczącej spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej, otrzymuje brzmienie:  

„8.2  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki,  o 
których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące: 

  
3.  zdolności technicznej lub zawodowej.  
 Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest w oparciu o dotychczas 
 realizowane zamówienia oraz osoby wskazane do realizacji zamówienia. Wykonawca w 
 celu potwierdzenia, że:  
 spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej – zobowiązany jest wykazać, że w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał w sposób 
należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył: 

      co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji grzewczej   o 
 wartości minimum 80 000,00 PLN brutto,  

 
Jeżeli Wykonawca wykonał zamówienie w walutach obcych, Zamawiający przeliczy ich 
wartość przyjmując średni kurs PLN od tej waluty podanej przez NBP na dzień 
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.” 

Zgodnie z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku dokonywania 

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 

zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we 

wnioskach lub ofertach, jeżeli jest to konieczne. 

W związku z tym w części 16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA 

OFERT  

Pkt 16.1.1 otrzymuje brzmienie: 



 
 

„Miejsce i termin składania ofert :  

Urząd Gminy w Skoroszycach, ul. Powstańców Śląskich 17; sekretariat – pok. nr  16 

(I piętro),  

 – do dnia 14 sierpnia 2019 r. do godziny 10:00. 
1. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem 

 kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 
 

Nazwa i adres 
Wykonawcy 
                                                                                                               Gmina Skoroszyce 
                                                                                                               ul. Powstańców Śl. 17 
                                                                                                               48-320 Skoroszyce  

 
Oferta w przetargu nieograniczonym na wykonanie: 

Termomodernizacja obiektów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chróścinie 
– etap II wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz systemu wentylacji mechanicznej 

Nie otwierać przed dniem: 14.08.2019 r. do 10:15 
 

           pkt.16.2. otrzymuje brzmienie: 

 Miejsce oraz termin otwarcia ofert  
          – Urząd Gminy w Skoroszycach,  
     pokój nr 11 (I piętro)  
     w dniu 14.08.2019 r. o godzinie 10:15”  

 

Zamawiający przypomina, iż wyżej udzielone odpowiedzi stanowią integralną część 

specyfikacji i wiążą Wykonawców. 

Numer zmienionego ogłoszenia: nr 540161696-N-2019 z dnia 02-08-2019 r. 

 

         

         Zatwierdzam      

                    Barbara Dybczak  

            /-/ Wójt Gminy Skoroszyce                                                                                                        

                              
           

 

 

Informację niniejszą zamieszcza się  
na stronie internetowej Zamawiającego  
w dniu 02.08.2019 r.  


