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ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA 
Numer 2 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „Budowa kwatery A 
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Giedlarowej 
wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach rozbudowy instalacji 

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości 
Giedlarowa” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 

592762-N-2019 w dniu 03.09.2019 r. 
 

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a oraz art. 12a ustawy - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. 2018 r., poz. 1986. z późn. zm.); Zamawiający - Stare Miasto – Park Sp. 
z o.o. reprezentowana przez Zarząd zmienia treść siwz oraz ogłoszenia dotyczącego 

przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „Budowa kwatery A składowiska 
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Giedlarowej wraz 
z zagospodarowaniem terenu w ramach rozbudowy instalacji składowiska 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Giedlarowa”. 
 

 

 

I. Zamawiający zmienia w SIWZ, pkt 6.2.3 ppkt b) 

 

Poprzedni zapis SIWZ, pkt 6.2.3 ppkt b): 

 

b) dysponuje lub będzie dysponował przynajmniej 1 osobą  Kierownika Budowy 

posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i instalacyjnej 

posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym pełniła funkcję 

kierownika budowy, lub kierownika robót lub inspektora nadzoru na co najmniej 

jednym zadaniu inwestycyjnym związanym z budową lub przebudową kwatery 

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. 

 

Aktualny zapis SIWZ, pkt 6.2.3 ppkt b): 

 

b) dysponuje lub będzie dysponował przynajmniej 1 osobą  Kierownika Budowy 

posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą co najmniej 

5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym pełniła funkcję kierownika budowy, lub 

kierownika robót lub inspektora nadzoru na co najmniej jednym zadaniu 

inwestycyjnym związanym z budową lub przebudową kwatery składowiska 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. 

 

 

II. Zamawiający zmienia w SIWZ, pkt 6.2.3 ppkt b) 

 

Poprzedni zapis – 11.9.1  

11.9.1 zewnętrzna koperta zaadresowana na adres: 

Stare Miasto – Park Sp. z o.o. 

Wierzawice 874, 37- 300 Leżajsk 
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oraz opisana: „Budowa kwatery A składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 

i obojętne w Giedlarowej wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach rozbudowy 

instalacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 

w miejscowości Giedlarowa 

Nie otwierać przed dniem: 25.09.2019 r. do godz. 10:30” 

 

Aktualny zapis – 11.9.1 

11.9.1 zewnętrzna koperta zaadresowana na adres: 

Stare Miasto – Park Sp. z o.o. 

Wierzawice 874, 37- 300 Leżajsk 

oraz opisana: „Budowa kwatery A składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 

i obojętne w Giedlarowej wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach rozbudowy 

instalacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 

w miejscowości Giedlarowa 

Nie otwierać przed dniem: 30.09.2019 r. do godz. 10:30” 

 

 

III. Zamawiający zmienia SIWZ – pkt 12.1 Składanie ofert 

 

Poprzedni zapis – 12.1  

Składanie ofert  

Wykonawca przystępujący do przetargu, po zapoznaniu się z jego warunkami, 

przekazuje ofertę na adres:  

Stare Miasto-Park Sp. z o.o. 

Wierzawice 874,  37- 300 Leżajsk  

(Punkt Obsługi Klienta) 

Czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7 00 do 15 00 

Termin złożenia oferty do 25-09-2019 r. do godz. 1000 dotyczy także ofert 

składanych drogą pocztową. 

 

Aktualny zapis – 12.1 

Składanie ofert  

Wykonawca przystępujący do przetargu, po zapoznaniu się z jego warunkami, 

przekazuje ofertę na adres:  

Stare Miasto-Park Sp. z o.o. 

Wierzawice 874,  37- 300 Leżajsk  

(Punkt Obsługi Klienta) 

Czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7 00 do 15 00 

Termin złożenia oferty do 30-09-2019 r. do godz. 1000 dotyczy także ofert 

składanych drogą pocztową. 

 

 

IV. Zamawiający zmienia SIWZ – pkt 12.3 Termin otwarcia ofert: 

 

Poprzedni zapis – 12.3  

Termin otwarcia ofert: 25-09-2019 r. o godz. 1030  

 

Aktualny zapis – 12.3 

Termin otwarcia ofert: 30-09-2019 r. o godz. 1030 
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V. Zamawiający zmienia ogłoszenie pkt IV.6.2 Termin składania ofert lub 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

 

Poprzedni zapis – pkt IV.6.2 

Data: 2019-09-25, godzina: 10:00,  

 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje 

z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu 

> Polski 

 

Aktualny zapis – pkt IV.6.2  

Data: 2019-09-30, godzina: 10:00,  

 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje 

z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu 

> Polski 

 

 

 

 

 

Pozostałe zapisy siwz i ogłoszenia nie ulegają zmianie. 

 

 


