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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Opatówek, Krajowy numer identyfikacyjny 25085523900000, ul. ul. Plac Wolności 14, 62860 Opatówek, 
woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 062 7618080, 7618454, e-mail przetargi@opatowek.pl, faks 627 618 017. 
Adres strony internetowej (url): www.opatowek.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: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 
5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 robotę budowlaną 
związaną z remontem, renowacją obiektu wpisanego do rejestr zabytków o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł 
brutto. Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie 
spełnia w oparciu o oświadczenie oraz dokument jakim jest wykaz wykonanych zamówień w okresie ostatnich 5 
lat. Z treści oświadczenia i dokumentów przedłożonych w ofercie Zamawiający sprawdzi czy Wykonawca spełnia 
warunek. 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: Tak Informacje dodatkowe: 
W ogłoszeniu powinno być: 1)Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Zamawiający wymaga, 
aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, 
zrealizował co najmniej 1 robotę budowlaną związaną z remontem, renowacją obiektu wpisanego do rejestr 
zabytków o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto. Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu 
zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o oświadczenie oraz dokument jakim jest 
wykaz wykonanych zamówień w okresie ostatnich 5 lat. Z treści oświadczenia i dokumentów przedłożonych w 
ofercie Zamawiający sprawdzi czy Wykonawca spełnia warunek. 2)Opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tego warunku. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności: - kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia 
budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej przy obiektach zabytkowych nieruchomych lub dokumenty 
równoważne. Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą 
spełnia - nie spełnia w oparciu o oświadczenie oraz dokument jakim jest wykaz osób skierowanych przez 
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego. Z treści oświadczenia i dokumentów przedłożonych w ofercie 
zamawiający sprawdzi czy Wykonawca spełnia warunek. 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: Tak 
Informacje dodatkowe: 
 
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: 2018-
04-24, godzina: 09:45, 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 
polski 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 
2018-04-26, godzina: 09:45, 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 
polski 
 
 
 Burmistrz Gminy Opatówek 
 /-/ Sebastian Wardęcki 


