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Dotyczy postępowania prowadzonego w Ębie przetilgu nieo'graniczonego na zadanie pod
nazwą ,,przebudowa obiektu sportowo - rekreacyjnego w sędziejowicach - bieżnia"
z udzźałemśrodków Europejskicgo Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

zmiana treścislwz

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dńa 29 sĘcznia 2004t. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 20I7t., poz. 1579 ze zm.), Zarrtawiający - Gmina Sędziejowice
informuję, iż dokonuje zmiany w dziale V Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
waruŃów, klóra polega na zmianie brzmienia pkt. 2 ppkt c, tiret 1:
-

jest:

- winno być:

,,Zamawiajqcy uzna warunek za spełniony, jeżeli ll/ykonawca wykaże, że: "
o w olłesie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu sWadania ofert,
a jeżeli olcres prowadzenia działalnościjest lcrótszy - w tym olłesie,
wykonał co najmniej jednq robotę budowlanq polegajqcq ną budowie lub
przebudowie obiehu sportowo - relłeacyjnego, w tym bieżni o nawierzchni
syntetycznej poliuretanowej bezspoinowej i o powierzchni co najmniej 3000
m2, o wartości co najmniej 600.000,00 zł (słownie: sześćsetĘsięcy złoĘch
00/]00) z podaniem jej rodzaju, wartości,daty i miejsca wyknnania
oraz z załqczeniem dowodów olłeślajqcychczy ta robota budowlana
została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota
została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończona; "
,,Zamawiajqcy uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wylraże, że: "
o w olłesie ostatnich pięciu lat przed upĘwem terminu sHadania ofert,
a jeżeli olłes prowadzenia działalnościjest lłótszy - w tym olcresie,
wykonał co najmniej jednq robotę budowlanq polegajqcq na budowie lub
przebudowie obiektu sportowo - relcreacyjnego, w tym infrastruhury
o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej bezspoinowej i o powierzchni co
naimniej 3000 m2, o wartości całkowitej zadanią co najmniej 600.000,00 zł
brutto (słownie: sześćsetĘsięcy złotych 00/]00) z podaniem jej rodzaju,
wartości,dąty i miejsca wykonania oraz z załqczeniem dowodów
olcreślajqcych czy ta robota budowlana została wykonana naleĘcie, w
szczególności informacji o rym czy robota została wykonana zgodnie z
przepisami prcnla budowlanego i prawidłowo ukończona;"

Ponadto na mocy art. lZa ust. 2 ustawy z dnia29 stycznia2}}4t. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z Zafir., poz. 1579 zę zrn.), w imieniu Zanawiającego - Gminy
Sędziejowice informuj ę, że w niniejszym postępowaniu przesunięciu ulegają terminy:

- składania

ofert:
z dnia 20.03.2018r., godz.10:00
na dzień 22.03.2011 8r., godz. 1 0:00

- otwarcia ofert:

z dnia 20.03.20l8r., godz. 1 0:30
na dzień 22.03.20Il 8r., godz. 1 0:30
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