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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Cegłów, Krajowy numer identyfikacyjny 71158263500000, ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów, woj.
mazowieckie, państwo Polska, tel. 25 579 59 48, 025 759 59 39, e-mail urzad@ceglow.pl, faks 25 759 59 38.
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: 7) należycie zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na
zaprojektowaniu budowy lub przebudowy kanalizacji sanitarnej albo budowy lub przebudowy sieci
wodociągowej, o wartości 50.000 zł brutto każda usługa.
W ogłoszeniu powinno być: „Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: 7)
należycie zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na
zaprojektowaniu budowy lub przebudowy kanalizacji sanitarnej albo budowy lub przebudowy sieci
wodociągowej, o wartości 25.000 zł brutto każda usługa.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 7)
W ogłoszeniu jest: „Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia w oparciu o art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy
Prawo zamówień publicznych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu
wykonawcy robót, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót tj. wykonania dodatkowych
przyłączy – ilość 20 Zamówienie zostanie udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót pod warunkiem iż
realizował on zamówienie podstawowe w terminie i zgodnie z warunkami umowy i z najwyższa starannością.
Zamówienie to zostanie udzielone pod warunkiem, że Wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonania
nowego zamówienia niż podstawowego. Wykonawca zaakceptuje warunki dotychczasowej umowy.
Wynagrodzenie wykonawcy za realizację zamówień uzupełniających zostanie ustalone w oparciu o kosztorys
ofertowy będący załącznikiem do umowy zawartej z Wykonawcą lub na podstawie § 18 projektu umowy,
stanowiącego załącznik do SIWZ.”
W ogłoszeniu powinno być: „Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia w oparciu o art. 67 ust.1 pkt 6
ustawy Prawo zamówień publicznych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,
dotychczasowemu wykonawcy robót, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót tj. wykonania
dodatkowych przyłączy – ilość 20 szt. oraz budowy odcinaka sieci kanalizacji sanitarnej ok. 300m od studni
sieciowej S-9 zlokalizowanej na działce nr 54/5 obręb Wiciejów, gm. Cegłów w kierunku miejscowości Tyborów.
Zamówienie zostanie udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót pod warunkiem iż realizował on
zamówienie podstawowe w terminie i zgodnie z warunkami umowy i z najwyższa starannością. Zamówienie to
zostanie udzielone pod warunkiem, że Wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonania nowego zamówienia
niż podstawowego. Wykonawca zaakceptuje warunki dotychczasowej umowy. Wynagrodzenie wykonawcy za
realizację zamówień uzupełniających zostanie ustalone w oparciu o kosztorys ofertowy będący załącznikiem do
umowy zawartej z Wykonawcą lub na podstawie § 18 projektu umowy, stanowiącego załącznik do SIWZ.”
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