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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy, Krajowy numer identyfikacyjny 71000394800000, ul. Domanice 52, 08113 Domanice,
woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 256 312 982, e-mail ugdomanice@wp.pl, faks 256 312 982.
Adres strony internetowej (url): bip.domanice.eu, www.domanice.eu
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne:
bip.domanice.eu, www.domanice.eu
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.1
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: dysponuje jedną osobą posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych wodociągowych i kanalizacyjnych , elektrycznych, budowlanych lub odpowiadające
im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów. (Wzór oświadczenia Załącznik nr A , zał nr 6 Zamawiający wymaga od wykonawców
wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób
wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych
lub doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
1) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jedną robotę polegającą na budowie budynku
lub przebudowie budynku lub modernizacji budynku lub remoncie budynku, o wartości tego zadania
nie niższej niż 200.000,00 złotych brutto wraz z podaniem jego rodzaju, wartości, 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 budowlane 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; 2) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego:jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. (
do weryfikacji co do specjalności) ! (Wzór oświadczenia Załącznik nr A), ZAŁ. NR 6 -wykaz robót I
ZAŁ.NR 7 wykaz osób
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: DATA 2018-04-12 godz. 9:30
W ogłoszeniu powinno być: data 2018-04.16 godz.9:30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.3
W ogłoszeniu jest: Termin związania ofertą ; do 2018-04-30
W ogłoszeniu powinno być: Termin związania ofertą; do 2018-05-16
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III.5.1.
Punkt: B
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami ZAŁ. NR 7-WYKAZ OSÓB
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