
Nowe Ostrowy, 2014.06.16. 

Sprawa nr : ZP 271.3.2014 

dla przetargu nieograniczonego prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r.-  

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 907 ze zm.) na wykonanie zadania 

pn.: „BUDOWA INFRASTRUKTURY SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU NA 

TERENIE GMINY NOWE OSTROWY”. 

INFORMACJA O ZMIANACH 

DOKONANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W SIWZ 

 

BYŁO 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU  

     DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW: 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

 W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do: 

wykazania, iż dysponuje: 

- osobą która posiada niezbędne uprawnienia do projektowania sieci i instalacji telekomunikacyjnych i 

teletechnicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń wpisaną na listę członków 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,  ubezpieczoną od odpowiedzialności cywilnej,  

- osobą do kierowania robotami budowlanymi posiadającą wymagane uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami telekomunikacyjnymi i teletechnicznymi tj. uprawnienia budowlane do 

projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń, wpisaną na listę członków Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa, ubezpieczoną od odpowiedzialności cywilnej. 

 

 

JEST 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA  

     OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW: 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

 W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do: 

wykazania, iż dysponuje: 

- osobą która posiada niezbędne uprawnienia do projektowania sieci i instalacji telekomunikacyjnych i 

teletechnicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń wpisaną na listę członków 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,  ubezpieczoną od odpowiedzialności cywilnej,  

- osobą do kierowania robotami budowlanymi posiadającą wymagane uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami telekomunikacyjnymi i teletechnicznymi tj. uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń, wpisaną na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa, ubezpieczoną od odpowiedzialności cywilnej. 

 

BYŁO 

 

VIII. WADIUM: 

2. Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie wyznaczonym na złożenie oferty tj. do dnia 

16.06.2014 roku, godz. 12
00

 



JEST 

 

VIII. WADIUM: 

2. Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie wyznaczonym na złożenie oferty tj. do dnia 

23.06.2014 roku, godz. 12
00

 

 

BYŁO 

 

XI. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: 

2. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej, oznakowanej kopercie w sposób następujący: 

NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES: 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:  

Gmina Nowe Ostrowy 

Nowe Ostrowy 80 

99-350 Ostrowy 

 

 

OFERTA w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: 

„Budowa infrastruktury szerokopasmowego internetu na terenie gminy Nowe Ostrowy”  
 

nie otwierać przed: dniem 16.06.2014 r., godzina 12
05 

 

JEST 

 

XI. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: 

2. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej, oznakowanej kopercie w sposób następujący: 

NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES: 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:  

Gmina Nowe Ostrowy 

Nowe Ostrowy 80 

99-350 Ostrowy 

 

 

OFERTA w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: 

„Budowa infrastruktury szerokopasmowego internetu na terenie gminy Nowe Ostrowy”  
 

nie otwierać przed: dniem 23.06.2014 r., godzina 12
05 

 

BYŁO 

 

 XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w pok. nr 1 - sekretariat,  

w terminie do dnia 16.06.2014 roku do godziny 12
00

  . 
 

 

JEST 

 

XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w pok. nr 1 - sekretariat,  

w terminie do dnia 23.06.2014 roku do godziny 12
00

  . 



 

 

BYŁO 

 

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: 

1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego  

w dniu 16.06.2014 roku o godz. 12
05

. 

 

JEST 

 

1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego  

w dniu 23.06.2014 roku o godz. 12
05

. 

 

 

 

Wszystkie pozostałe zapisy w SIWZ pozostają bez zmian. 

 

Wójt Gminy 

/-/ Zdzisław Kostrzewa 


