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Ogłoszenie nr 540143168-N-2019 z dnia 12-07-2019 r.
Jedlińsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 571152-N-2019
Data: 2019-07-09

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Jedlińsk, Krajowy numer identyfikacyjny 67022376400000, ul. ul. Warecka 19, 26-660
Jedlińsk, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 483 213 087, e-mail jedlinsk@jedlinsk.pl, faks
483 213 021.
Adres strony internetowej (url): www.jedlinsk.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.jedlinsk.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.8
W ogłoszeniu jest: 2019.11.29
W ogłoszeniu powinno być: 2019.12.20

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
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W ogłoszeniu jest: 2019.07.17 godz.10:00
W ogłoszeniu powinno być: 2019.07.18 godz.11:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.7
W ogłoszeniu jest: 5.2 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania
zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
7.18 Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: a) Formularz Ofertowy sporządzony i
wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ b) Oświadczenia i dokumenty
o których mowa w pkt. 5.1 SIWZ z zastrzeżeniem, że dokument o którym mowa w pkt. 5.1.4
SIWZ jeżeli dotyczy, c) Wykaz zawierający doświadczenie osób, które zostaną skierowane do
realizacji zamówienia i zostały wskazane w wykazie osób (w Załączniku Nr 6 do SIWZ) wraz z
informacjami umożliwiającymi ich ocenę w świetle kryterium określonego w pkt. 12.4 SIWZ „Doświadczenie” (sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do
SIWZ). d) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących
wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, 7.19 Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i
zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia
zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. 7.20 Na kopercie/opakowaniu należy
umieścić następujące oznaczenia: a) nazwa, adres, numer telefonu i faksu wykonawcy, b) Gmina
Jedlińsk, ul. Warecka 19, 26-660 Jedlińsk 1. OFERTA – Przedmiot zamówienia: Opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy oświetlenia drogowego w roku 2019 na
terenie Gminy Jedlińsk ze środków funduszu sołeckiego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
w ramach opcji : Nie otwierać przed dniem 17.07.2019 r. do godz. 10:15
W ogłoszeniu powinno być: 5.2 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania
zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
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kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
7.18 Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: a) Formularz Ofertowy sporządzony i
wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ b) Oświadczenia i
dokumenty o których mowa w pkt. 5.1 SIWZ z zastrzeżeniem, że dokument o którym mowa w
pkt. 5.1.4 SIWZ jeżeli dotyczy, c) Wykaz zawierający doświadczenie osób, które zostaną
skierowane do realizacji zamówienia i zostały wskazane w wykazie osób (w Załączniku Nr 6
do SIWZ) wraz z informacjami umożliwiającymi ich ocenę w świetle kryterium określonego w
pkt. 12.4 SIWZ - „Doświadczenie” (sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 8 do SIWZ). d) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców
występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, 7.19 Ofertę należy umieścić w
kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej
zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. 7.20 Na
kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia: a) nazwa, adres, numer telefonu
i faksu wykonawcy, b) Gmina Jedlińsk, ul. Warecka 19, 26-660 Jedlińsk 1. OFERTA –
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy
oświetlenia drogowego w roku 2019 na terenie Gminy Jedlińsk ze środków funduszu
sołeckiego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach opcji : Nie otwierać przed dniem
18.07.2019 r. do godz. 11:15

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.6
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: UWAGA Zmiany zawarte w sekcji II pkt II.8, w
sekcji IV pkt IV.6.2,w sekcji III pkt III.7 odnoszą się również do załączników od 1 - 10
dotyczących ofert częściowych
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