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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
Ogłoszenie nr 45600 - 2017 z dnia 2017-03-17 r. 

Przebudowa: dr. ozn. nr geod. nr 662/1, 662/2 w msc. Rzekuń,
dr. ozn. nr geod. 190 i 191 w Susku Starym, dr. ozn. nr geod. 201, 202, 204

w Goworkach i ulicy Zacisznej w Ławach.

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 44189
Data: 15/03/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Rzekuń, Krajowy numer identyfikacyjny 55066795900000, ul. ul. Kościuszki  33, 07411   
Rzekuń, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 29 7617301 w. 149, e-mail awierzba@rzekun.net, 
faks 297 617 302. 
Adres strony internetowej (url): ww.rzekun.net
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne: 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 6

W ogłoszeniu jest: Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
pięciu lat  przed upływem terminu składania ofert  albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  wraz  z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów ma 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 oraz wskazujących, czy zostały wykonane
zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej  i  prawidłowo  ukończone:  Zakres  referencji  i  innych
dokumentów musi potwierdzać spełnianie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale V ust. 1
pkt 1) lit. c 1 SIWZ. -Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.
2.  Wykaz  osób,  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  publicznego



szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,uprawnień,
doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia  publicznego,  a  także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami. Zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnianie odpowiednio warunku określonego
w Rozdziale V ust. 1 pkt 1) lit. c2 i SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 5 do SWIZ.
W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  dokument  ten  składa
przynajmniej jeden z Wykonawców.

W ogłoszeniu powinno być: nie dotyczy

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:  Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej
niż  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert  albo  wniosków  o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów ma 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
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  i  prawidłowo
ukończone:  Zakres  referencji  i  innych  dokumentów  musi  potwierdzać  spełnianie  odpowiednio
warunku określonego w Rozdziale V ust. 1 pkt 1) lit. c 1 SIWZ. -Wzór wykazu stanowi Załącznik
nr 4 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten
składa przynajmniej jeden z Wykonawców. 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole
jakości  lub  kierowanie  robotami  budowlanymi,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji
zawodowych,uprawnień,  doświadczenia i  wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami. Zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnianie odpowiednio
warunku określonego w Rozdziale V ust. 1 pkt 1) lit.  c2 i SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w
Załączniku nr 5 do SWIZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.

Wójt
Stanisław Godzina


