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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Gmina Wręczyca Wielka, Krajowy numer identyfikacyjny 15139838500000, ul. ul. Sienkiewicza  
1, 42-130  Wręczyca Wielka, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 170 245, e-mail 
wojt@wreczyca-wielka.pl, faks 343 170 215. 
Adres strony internetowej (url): www.wreczyca-wielka.pl 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III 
Punkt: III.7 
W ogłoszeniu jest: 1) Wypełniony załącznik nr 1 – Formularz ofertowy, 2) Wypełniony załącznik 
Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 3) Wypełniony załącznik Nr 
3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. 4) Wypełniony/e załącznik/i 
Nr 4 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby wykonawcy (jeśli dotyczy) 5) 
Kopia dowodu wniesienia wadium. 6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7)
Kosztorys ofertowy szczegółowy sporządzony zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ 
(każda pozycja kosztorysu powinna zawierać narzuty i wskazywać cenę netto pozycji) z tabelą 
elementów scalonych, zestawieniem robocizny, maszyn i sprzętu. 
W ogłoszeniu powinno być: 1) Wypełniony załącznik nr 1 – Formularz ofertowy, 2) Wypełniony 
załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 3) Wypełniony 
załącznik Nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. 4) Wypełniony/e
załącznik/i Nr 4 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby wykonawcy (jeśli 
dotyczy) 5) Kopia dowodu wniesienia wadium. 6) W przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 7) Kosztorys ofertowy szczegółowy sporządzony zgodnie z przedmiarem 
robót załączonym do SIWZ (każda pozycja kosztorysu powinna zawierać narzuty i wskazywać cenę
netto pozycji) z tabelą elementów scalonych, zestawieniem robocizny, maszyn i sprzętu. 8) 
Wypełniony załącznik nr 7 – Wykaz robót 9) Wypełniony załącznik nr 8 – Wykaz osób 10) 
Wypełniony załącznik nr 10 – Wypełnione oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia 
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: IV.6.2) 
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-05-14, godzina 10:00 
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-05-15, godzina 10:00 

II.2) Tekst, który należy dodać 
Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: II.7 



Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Tak Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia, o 
których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ( w trybie z wolnej ręki) stanowiących nie więcej niż 25% 
wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu podobnych usług i robót 
budowlanych objętych zakresem podstawowym. Rozliczenie za wykonanie usług i robót 
budowlanych, o których mowa powyżej następować będzie na tych samych wskaźnikach 
kalkulacyjnych i czynnikach produkcji oraz cenach materiałów użytych do wykonania robót 
budowlanych objętych zamówieniem podstawowym. Jeżeli do rozliczeń podobnych usług i robót 
budowlanych nie będzie można zastosować podstawy rozliczenia jak do zamówienia 
podstawowego, stosowane będą powszechnie dostępne informatory budowlane dla Województwa 
Śląskiego. 


