
 

GMINA SADKOWICE 
     Sadkowice 129A 
tel./fax: 46/815-61-26 NIP: 835-15-32-28 
 

Ogłoszenie o zmianie Specyfikacji Warunków Zamówienia 
 

 Na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25.) zmienia się: 

- Załącznik nr 1 - Formularz Oferty  

- Załącznik nr 2  - oświadczenie dot. podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków 

do Specyfikacji Warunków Zamówienia dla „Przebudowa dróg w miejscowościach Bujały i 
Rokitnica Kąty” 

 

 

Informacje o zmienianej Specyfikacji Warunków Zamówienia: 

- data zamieszczenia na stronie www.bip.gminasadkowice.pl : 23.03.2022 r.  

- tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1  ustawy z dnia 11 września 2019r.  

Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25.) 

 

Nazwa oraz adres Zamawiającego.  

Gmina Sadkowice, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie,  

tel.   46 8156191,  

fax.   46 8156191.  

Email:  ug@gminasadkowice.pl 

 

1. Zmiany w Specyfikacji Warunków Zamówienia w Załączniku nr 1 – Formularz Oferty: 

Jest: 
2.3 zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie: 

9 miesięcy od dnia podpisania umowy dla I części zamówienia ale nie później niż do 30.10.2022 r.;* 

9 miesięcy od dnia podpisania umowy dla I części zamówienia ale nie później niż do 30.10.2022 r.;* 

*Należy skreślić części, na które Wykonawca nie składa oferty. 

 

Powinno być: 

 
2.3 zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie: 

9 miesięcy od dnia podpisania umowy dla I części zamówienia ale nie później niż do 30.10.2022 r.;* 

9 miesięcy od dnia podpisania umowy dla II części zamówienia ale nie później niż do 30.10.2022 r.;* 

*Należy skreślić części, na które Wykonawca nie składa oferty. 

 

 

Zmienia się Załącznik nr 1 – Formularz Oferty na Załącznik nr 1 - Formularz Oferty po zmianach 

 

2. Zmiany w Specyfikacji Warunków Zamówienia w Załączniku nr 2  - oświadczenie dot. 

podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków 

 

Jest: 

 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu: 



Oświadczam, że spełniam(-my) warunki udziału w postępowaniu na „Przebudowa drogi Lubania - 

Skarbkowa” dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej.  

 

 

Powinno być: 

 

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

Oświadczam, że spełniam(-my) warunki udziału w postępowaniu na „Przebudowa dróg w 

miejscowościach Bujały i Rokitnica Kąty” dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności gospodarczej lub zawodowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej.  

 

Zmienia Załącznik nr 2  - oświadczenie dot. podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków na  

Załącznik nr 2  - oświadczenie dot. podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków po zmianach. 

 

 

 

 

 

Wójt 

 

   Karolina Kowalska 
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