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Data: 31/01/2019  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Gmina Rydzyna, Krajowy numer identyfikacyjny 41105073500000, ul. ul. Rynek  1, 64130   Rydzyna, woj. 
wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 388 434, e-mail rydzyna@rydzyna.pl, faks 655 388 513.  
Adres strony internetowej (url): https://www.rydzyna.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić:  
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III   
Punkt: 1.3)   
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: W niniejszym postępowaniu Zamawiający uzna warunek za 
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) zrealizował (rozpoczął i zakończył) w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co 
najmniej 1 robotę o wartości minimum 150.000,00 zł brutto, polegającą na budowie mostu, kładki, mostka, jazu, 
tunelu kanałowego lub śluzy, itp., b) dysponuje zarówno na etapie udzielenia zamówienia, jak i jego realizacji 
osobą (kierownikiem budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności mostowej.   
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: W niniejszym postępowaniu Zamawiający uzna warunek za 
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje zarówno na etapie udzielenia zamówienia, jak i jego realizacji 
osobą (kierownikiem budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności mostowej.   
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV   
Punkt: 6.2)   
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 
2019-02-15, godzina: 10:00  
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-02-20, godzina: 10:00  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III   
Punkt: 5.1)   
W ogłoszeniu jest: W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności 
technicznej lub zawodowej, należy przedłożyć, na wezwanie Zamawiającego: 1. informację banku lub 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub 
zdolność kredytową Wykonawcy nie mniejszą niż 200.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed 
upływem terminu składania ofert; 2. wykaz co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie mostu, 
kładki, mostka, jazu, tunelu kanałowego lub śluzy, itp. o wartości nie niższej niż 150.000,00 zł brutto, wykonanej 
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i 
podmiotów, na rzecz których robota ta została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy ta robota 
budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, 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 – według wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania wraz z 
wezwaniem Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia dokumentów; 3. 
wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za 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 – 
według wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania wraz z wezwaniem 



Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia dokumentów.   
W ogłoszeniu powinno być: W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz 
zdolności technicznej lub zawodowej, należy przedłożyć, na wezwanie Zamawiającego: 1. informację banku lub 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub 
zdolność kredytową Wykonawcy nie mniejszą niż 200.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed 
upływem terminu składania ofert; 2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 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 – według wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie 
postępowania wraz z wezwaniem Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia 
dokumentów.   

 


