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Popielów, dnia 06.05.2021 r. 

Gmina Popielów 

ul. Opolska 13 

46-090 Popielów 

BOS.271.2.2021.TJ 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) w postępowaniu na „Przebudowa drogi gminnej 

- ul. Pokojskiej w miejscowości Lubienia” Zamawiający zmienia treść SWZ poprzez: 

1. Modyfikację załącznika Nr 3 do SWZ tj. Wzór formularza ofertowego: 

W formularzu Nr 3 zmianie ulega zapis w pkt. 3: 

z: 

W związku z ogłoszeniem zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Utworzenie mieszkań 

wspomaganych/wspieranych na terenie Gminy Popielów”: 

na:  

W związku z ogłoszeniem zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej - ul. 

Pokojskiej w miejscowości Lubienia”: 

2. Modyfikację załącznika Nr 5 do SWZ tj. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu: 

W załączniku Nr 5 do SWZ zmianie ulegają zapisy w pkt. 1 i 2: 

z: 

1. Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: 

Oświadczam, że podmiot, w imieniu którego składane jest oświadczenie spełnia warunki 

udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale 6, pkt 6.1.4 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w zakresie:  

☐ doświadczenie: wykonane roboty budowlane (rozdział 6 pkt. 6.4.1. ppkt 1) SWZ) 

☐ dysponowanie osobą: kierownik budowy b. drogowej (rozdział 6 pkt 6.4.1. ppkt 2) lit. 

a) SWZ) 

☐ dysponowanie osobą: kierownik robót b. elektrycznej (rozdział 6 pkt 6.4.1. ppkt 2) lit. 

b) SWZ) 

☐ dysponowanie osobą: kierownik robót b. sanitarnej (rozdział 6 pkt. 6.4.1. ppkt 2) lit c) 

SWZ)  
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2. Informacja w związku z poleganiem wykonawcy na zasobach innych podmiotów: 

Oświadczam, że Wykonawca, w imieniu którego składane jest oświadczenie, w celu 

wykazania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotu/ów w 

zakresie warunku: 

☐ doświadczenie: wykonane roboty budowlane (rozdział 6 pkt. 6.4.1. ppkt 1) SWZ) 

− Dane podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca w tym zakresie:  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

☐ dysponowanie osobą: kierownik budowy b. drogowej (rozdział 6 pkt 6.4.1. ppkt 2) lit. 

a) SWZ) 

− Dane podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca w tym zakresie:  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

☐ dysponowanie osobą: kierownik robót b. elektrycznej (rozdział 6 pkt 6.4.1. ppkt 2) lit. 

b) SWZ) 

− Dane podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca w tym zakresie:  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

☐ dysponowanie osobą: kierownik robót b. sanitarnej (rozdział 6 pkt. 6.4.1. ppkt 2) lit c) 

SWZ)  

− Dane podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca w tym zakresie:  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

na:  

1. Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: 

Oświadczam, że podmiot, w imieniu którego składane jest oświadczenie spełnia warunki 

udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale 6, pkt 6.1.4 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w zakresie:  

☐ doświadczenie: wykonane roboty budowlane (rozdział 6 pkt. 6.1.4. ppkt 1) SWZ) 

☐ dysponowanie osobą: kierownik budowy b. drogowej (rozdział 6 pkt 6.1.4. ppkt 2) lit. 

a) SWZ) 

☐ dysponowanie osobą: kierownik robót b. elektrycznej (rozdział 6 pkt 6.1.4. ppkt 2) lit. 

b) SWZ) 

☐ dysponowanie osobą: kierownik robót b. sanitarnej (rozdział 6 pkt. 6.1.4. ppkt 2) lit c) 

SWZ)  

2. Informacja w związku z poleganiem wykonawcy na zasobach innych podmiotów: 

Oświadczam, że Wykonawca, w imieniu którego składane jest oświadczenie, w celu 

wykazania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotu/ów w 

zakresie warunku: 
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☐ doświadczenie: wykonane roboty budowlane (rozdział 6 pkt. 6.1.4. ppkt 1) SWZ) 

− Dane podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca w tym zakresie:  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

☐ dysponowanie osobą: kierownik budowy b. drogowej (rozdział 6 pkt 6.1.4. ppkt 2) lit. 

a) SWZ) 

− Dane podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca w tym zakresie:  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

☐ dysponowanie osobą: kierownik robót b. elektrycznej (rozdział 6 pkt 6.1.4. ppkt 2) lit. 

b) SWZ) 

− Dane podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca w tym zakresie:  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

☐ dysponowanie osobą: kierownik robót b. sanitarnej (rozdział 6 pkt. 6.1.4. ppkt 2) lit c) 

SWZ)  

− Dane podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca w tym zakresie:  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia jest nieistotna i nie prowadzi do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu.  

Przedmiotowe zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców. 

Załączniki: - Zmodyfikowany załącznik Nr 3 do SWZ; 

- Zmodyfikowany załącznik Nr 5 do SWZ. 

                                                                                   Wójt Gminy 

                                                                                 /-/ Sybilla Stelmach 

……........................................................................... 

(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej) 


