
Gmina Bartniczka
ul. Brodnicka 8

87-321Bartniczka

Nr postępowania: Wl SR.27 1 .2.6.201 4

Bartniczka, dnia 1 8 listopad a 201 4r.

Do
WYKONAWCOW
ZAMÓWIENIA

INFORMACJA
o zmianie treści Specyfikacji

Istotnych'Warunków Zamówienia

Zamawiający dzińając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dniaZ9 stycznia2D}4 r. -
Prawo załnówieh publicznych (Dz. U . z 20l3r. poz. 907 z późn. złn.), z,rienia treśó Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, pn.: ,rPrzebudowa gminnych przepompowni ścieków w gminie Bartniczka oraz
utworzenie centralnego systemu monitoringu głównych obiektów wodociągolyych
ikanalizacyjnych Gminy Bałtniczka" w ten sposób, że:

1. Pkt 1 ppkt 1.2 rozdziahllY (Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokortywania oceny spełnienia tych warunkow), otrzymuje następujące brzmienie:

,,1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli nealizowń on nalezycie
w ciągu ostatrich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum iedną robotę budowlaną
o tematyce zbliżonej do przedmiotu zamówienia, to znaczy w zakresie:
- budowy/przebudowy/rozbudowy przepompowni ścieków, o wartości, co najmniej
60 000,00zł brutto
1ub

- budowy/przebudowy/rozbudowy sieci kanali zacyjnej wraz z
budową/przebudową/rozbudową przepompowni ścieków, o wartości, co najmniej
100 000,00zł brutto.

2. Z uwagi na zinianę SIWZ, która pociągającą za sobą zmianę ogłoszenia o zamówieniu,
doĘchczasowy termin składania ofert, określony w pkt 1, rozdziŃu IX SIWZ (Miejsce

oraz termin sWadania i otwarcia ofert), w7rraczorly do dnia 28 listopada 20014r. do
godz.9:00, zostaje wydłużony (zmieniony) do dnia 3 grudnia 2014r. do godz. 9:00.

3. Pkt 1 ppkt l.t rozdzińu IX SIWZ (Miejsce oraz termin sWadania i otwarcia ofert),

otrzymuje brzmienie:

,, 1 . 1 . Kop ert ę zew nętrzną należy zaadre sowaó j ak niżej :

Gmina Bartniczka
ul, Brodnicką 8, 87-32] Bartniczka

Ofertaw postępowaniu
pn. Przebudowa gminnych przepompowni ścieków w gminie Bartniczka oraz utworzenie



centralnego systemu monitoringu głównych obiektów wodociqgowych
i kanalizacyjnych Gminy Bartniczka

nie otwierać przed 03.12.2014 r przed godz.9: ]0".

4. Pkt 2 rozdzińu IX SIWZ (Miejsce oraz termin skłądania i otwarcia ofert), otrzymuje
brzmienie:

,,2. Ofrłarcie ofert nastąpi w dniu 03.12.2014 roku o godz.9:10, w siedzibie Urzędu Gminy
Bartniczkaptzy d. Brodnickiej 8 w Bartniczce (salanr 5). Wykonawcy mogą uczesfiriczyć w
publiczrej sesji otwarcia ofęrt. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu
ofert,Zanańający ptześle Wykonawcy, na jego wniosek informację z sesji otwarcia".


