
 
RIiGK.271.1.2023       Bobowa, dnia 02.02.2023 r.  

 

Zamawiający: 

Gmina Bobowa, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa                                                                                         

 

strona internetowa postępowania 

      https://platformazakupowa.pl/pn/bobowa      

 

ZMIANY 

do Specyfikacji Warunków Zamówienia 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia 

na terenie Gminy Bobowa” 

 

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

(Dz. U. 2022, poz. 1710) – Zamawiający Gmina Bobowa zmienia treść Specyfikacji Warunków 

Zamówienia 

 

1. W ROZDZIALE IX. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU                                                      

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ORAZ PODSTAWACH 

WYKLUCZENIA, PKT 1, PPKT 1.2 4) PN. ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB 

ZAWODOWEJ – DLA CZĘŚCI II otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca spełni warunek jeśli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie 

wykonał co najmniej 1-ą robotę budowlaną polegającą na wykonaniu modernizacji 

oświetlenia, wymianie opraw na oprawy LEDowe o wartości co najmniej 500 000,00 zł 

brutto - z podaniem wartości, daty i miejsca wykonania, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

obowiązującymi przepisami i prawidłowo ukończone” 

  

2. W ROZDZIALE XIV. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ. 

Było: 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 07.03.2023 r. 

Jest: 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 09.03.2023 r. 
 

 

3. W  ROZDZIALE XVIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA 

OFERT. 

Było:   

➢ 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl 

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/bobowa w myśl Ustawy na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania do dnia 06.02.2023 r. do godz. 08:00 

➢ 7. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie 

później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. 

06.02.2023 r. o godz. 08:05 

 

 

 

https://platformazakupowa.pl/pn/bobowa


 
Jest:  

➢ 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl 

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/bobowa w myśl Ustawy na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania do dnia do dnia 08.02.2023 r. do godz. 08:00 

➢ 7. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie 

później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. 

08.02.2023 r. o godz. 08:05 

Pozostałe zapisy SWZ, pozostają bez zmian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik Zamawiającego 

Do wiadomości: 

- wszyscy uczestnicy 
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