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GMINA JANOWICE WIELKIE 

 

1 ZMIANA OGŁOSZENIA: 
oraz 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
do przetargu pn.: 

 

Remont izolacji, drenażu, odprowadzania wód opadowych, naprawy stropodachów, murów 
oporowych, ścian nośnych Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich im. Wandy 

Rutkiewicz 
 
Zgodnie z treścią pkt. 2.6. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu pn. „Remont izolacji, 
drenażu, odprowadzania wód opadowych, naprawy stropodachów, murów oporowych, ścian nośnych Gminnego 
Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich im. Wandy Rutkiewicz” (zwanej dalej SIWZ) zmienia się treśd Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia w poniższym zakresie: 
 
a) w drugim akapicie pkt. 9.1.4.: 

skreśla się zapis:  

„Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawca jest zobowiązany: 

- przedstawid wykaz osób (kadry kierowniczej), które będą uczestniczyd w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, należy podad imię i nazwisko osób 

wyznaczonych przez wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia na stanowisko kierownika budowy, 

kierownika robót elektrycznych oraz kierownika robót sanitarnych, wraz z informacjami na temat zakresu 

wykonywanych przez nie czynności, a także ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, kwalifikacji zawodowych poprzez podanie nr i zakresu uprawnieo budowlanych i informacji o 

przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego, oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami - zgodnie z treścią załącznika nr 3 do Tomu I SIWZ;” 

 
zastępuje się ww. zapis na:  

Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawca jest zobowiązany: 

- przedstawid wykaz osób (kadry kierowniczej), które będą uczestniczyd w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, należy podad imię i nazwisko osób 

wyznaczonych przez wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia na stanowisko kierownika budowy robót 

konstrukcyjnych, oraz kierownika robót sanitarnych, wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez 

nie czynności, a także ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, kwalifikacji 

zawodowych poprzez podanie nr i zakresu uprawnieo budowlanych i informacji o przynależności do 

odpowiedniej izby samorządu zawodowego, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - 

zgodnie z treścią załącznika nr 3 do Tomu I SIWZ;”. 

 
b) w pkt. 11.4.: 

skreśla się zapis:  

„Wadium w innej, niż pieniądz dopuszczonej przez zamawiającego formie wykonawca ma dołączyd do oferty w 

oryginale w osobnej kopercie opisanej (nazwa wykonawcy, z adnotacją: Wadium – przebudowa kotłowni w Szkole 
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w Janowicach Wielkich), w sposób umożliwiający zdeponowanie wadium u Skarbnika Gminy lub innej wskazanej 
osoby, przed upływem terminu do otwarcia ofert – bez konieczności naruszenia koperty, w której znajduje się 

oferta.” 

 
zastępuje się ww. zapis na:  
„Wadium w innej, niż pieniądz dopuszczonej przez zamawiającego formie wykonawca ma dołączyd do oferty w 

oryginale w osobnej kopercie opisanej (nazwa wykonawcy, z adnotacją: Wadium do udziału w przetargu pn. 
„Remont izolacji, drenażu, odprowadzania wód opadowych, naprawy stropodachów, murów oporowych, ścian 

nośnych Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich im. Wandy Rutkiewicz”)”. 
 

 

c) w pkt. 14.3. podpkt.4): 

skreśla się zapis:  

4) „informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokośd posiadanych 

środków finansowych lub zdolnośd kredytową wykonawcy w wysokości 500.000,00 PLN, wystawionej nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia;.” 
 

 
zastępuje się ww. zapis na:  
4)  informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokośd posiadanych 

dostępnych środków finansowych lub zdolnośd kredytową wykonawcy w wysokości 250.000,00 PLN, 
wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

 
 

c) w pkt. 14.3. podpkt. 5): 

skreśla się zapis:  

5) „opłaconą polisę od wszelkich ryzyk na kwotę minimum 1.000.000,00 PLN, a w przypadku jej braku, inny 

dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;” 
 

zastępuje się ww. zapis na:  
5)  opłaconą polisę od wszelkich ryzyk na kwotę minimum 250.000,00 PLN, jednocześnie kwota ta nie może byd 

niższa niż zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, a w przypadku jej braku, inny 
dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

 
 
Niniejsze zmiany treści SIWZ nie wpływają na zmianę terminu składania ofert. Niniejsza zmiana stanowi integralną 
częśd SIWZ. 

 
 

Zatwierdzam: 
 

WÓJT 
KAMIL KOWALSKI 


