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OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
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Numer: 527650-N-2018  

Data: 07/03/2018  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Gmina Brańszczyk, Krajowy numer identyfikacyjny 55066782400000, ul. ul. Jana Pawła II  

45, 07-221   Brańszczyk, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 29 5929310, e-mail 

sekretariat@branszczyk.pl, faks 29 7422811.  

Adres strony internetowej (url): www.branszczyk.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  

Punkt: 4  

W ogłoszeniu jest: Dokument potwierdzający status członkowski wykonawcy w określ onej 

organizacji, od którego uzależnione jest prawo do świadczenia nabywanej przez 

zamawiającego usługi w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

tj. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub z centralnej ewidencji i informacj i o 

działalności gospodarczej a także inny dokument jeżeli odrębne przepisy wymagają od 

wykonawcy innego wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. Wymagane jest oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez 

wykonawcę, które stanowić będzie potwierdzenie spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak p odstaw wykluczenia na załączniku nr 3 z SIWZ.  

W ogłoszeniu powinno być: Wymagane jest oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i 

podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie potwierdzenie spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia na załączniku nr 3 z SIWZ.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  

Punkt: 6  

W ogłoszeniu jest: Wykaz na załączniku nr 4 do SIWZ co najmniej dwóch robót 

budowlanych o zakresie wymienionym w opisie przedmiotu zamówienia i o wartości co 

najmniej 450 000 zł każda wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty 

budowlane zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty 

budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo 

ukończone przy czym dowodami, o których mowa, są poświadczenia, 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 - oświadczenie wykonawcy. Wymagane jest zatrudnienie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 

czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia – wykazać na załączniku nr 5. W 



załączniku nr 5 do SIWZ wskazać również osobę z uprawnieniami budowlanymi 

niezbędnymi do kierowania robotami drogowymi wchodzącymi w skład przedmiotu 

zamówienia.  

W ogłoszeniu powinno być: WYKONAWCA SKŁADA PRZY OFERCIE BEZ 

WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: Wykaz na załączniku 

nr 4 do SIWZ co najmniej dwóch robót budowlanych o zakresie wymienionym w opisie 

przedmiotu zamówienia i o wartości co najmniej 450 000 zł każda wykonanych w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie ze 

sztuką budowlaną i prawidłowo ukończone przy czym dowodami, o których mowa, są 

poświadczenia, 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 - oświadczenie 

wykonawcy. Wymagane jest zatrudnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji niniejszego 

zamówienia – wykazać na załączniku nr 5. W załączniku nr 5 do SIWZ wskazać również 

osobę z uprawnieniami budowlanymi niezbędnymi do kierowania robotami drogowymi 

wchodzącymi w skład przedmiotu zamówienia.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 1.5  

W ogłoszeniu jest: Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Złożenie oferty wariantowej 

dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  

W ogłoszeniu powinno być: NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERTY 

WARIANTOWEJ  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: I  

Punkt: 4  

W ogłoszeniu jest: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z 

postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie www.bip.branszczyk.pl Adres strony 

internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja isto tnych warunków zamówienia 

Nie www.bip.branszczyk.pl  

W ogłoszeniu powinno być: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z 

postępowania można uzyskać pod adresem (URL) TAK www.bip.branszczyk.pl Adres strony 

internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja isto tnych warunków zamówienia 

TAK www.bip.branszczyk.pl  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 1.7  

W ogłoszeniu jest: Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby 

uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy 

ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu 

zakupów: Adres strony internetowej, na której bę dą zamieszczone dodatkowe informacje 

dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy 



ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów 

elektronicznych: Przewiduje się pobranie ze złożony ch katalogów elektronicznych informacji 

potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu 

zakupów:  

W ogłoszeniu powinno być: Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta: NIE Czy przewiduje się ograniczenie 

liczby uczestników umowy ramowej: NIE Przewidziana maksymalna liczba uczestników 

umowy ramowej: NIE Informacje dodatkowe: NIE Zamówienie obejmuje ustanowienie 

dynamicznego systemu zakupów: NIE Adres strony internetowej, na której bę dą 

zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: NIE 

Informacje dodatkowe: NIE W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów 

dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: NIE Przewiduje się 

pobranie ze złożony ch katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia 

ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: NIE  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2  

W ogłoszeniu jest: Język lub języki, w jakich mogą by ć sporządzane oferty lub wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

W ogłoszeniu powinno być: Język lub języki, w jakich mogą by ć sporządzane oferty lub 

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - POLSKI  
 


