
Gmina Mińsk Mazowiecki 
ul. Chełmońskiego 14 

05-300 Mińsk Mazowiecki 
NIP 8222146576 

Mińsk Mazowiecki, dnia 24 lipca 2017 roku 

RI.271.2.3.2017 

Z M I A N A TREŚCI Z A P Y T A N I A OFERTOWEGO 

na realizację zadania 

pn. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w gminie Mińsk Mazowiecki" 

Działając na podstawie rozdziału 18 ust. II pkt 1 zapytania ofertowego dot. przebudowy i 
rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w gminie Mińsk Mazowiecki, Zamawiający dokonuje 
zmiany treści zapytania ofertowego. 

Zmiany te dotyczą: 

1. Rozdziału 4 ust. 1 pkt 2 lit. c 
Zamawiający zmienia zapis z 

„wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do 
wykonywania zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. 
kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń" 

na zapis 
„wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do 
wykonywania zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. 
kierownika robót, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń" 

2. Rozdziału 12 ust. 1 - 2 
Zamawiający zmienia zapis z 

„1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul. 
Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, pokój nr 102, w terminie do dnia 
27.07.2017 roku, godz. 11:00 
2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14 
05-300 Mińsk Mazowiecki, pokój nr 110 dnia 27.07.2017 roku, godz. 11:15" 

na zapis 
„1.Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki uł. 
Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, pokój nr 102, w terminie do dnia 
04.08.2017 roku, godz. 11:00 
2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14 
05-300 Mińsk Mazowiecki, pokój nr 110 dnia 04.08.2017 roku, godz. 11:15,, 

3. W rozdziale 12 po pkt 3 dodaje się pkt 3a o następującej treści: 
„3a. Zamawiający, niezwłocznie zamieści na stronie internetowej w zakładce dot. 
niniejszego postępowania informacje z otwarcia ofert." 

4. §2 ust. 3 Załącznika nr 4 Wzór umowy 
Zamawiający zmienia zapis z 



„Ponadto Wykonawcę obowiązuje termin dotyczący minimalnego stopnia wykonania 
rzeczowo-finansowego: do dnia 31.03.2017 roku - minimum 20% zaawansowania, 
obligatoryjnie obejmujący całkowity zakres robót branży budowłanej związanej z 
wykonaniem rozbudowy i przebudowy budynku SUW Janów" 

na zapis 
„Ponadto Wykonawcę obowiązuje termin dotyczący minimalnego stopnia wykonania 
rzeczowo-finansowego: do dnia 31.03.2018 roku - minimum 20% zaawansowania, 
obligatoryjnie obejmujący całkowity zakres robót branży budowlanej związanej z 
wykonaniem rozbudowy i przebudowy budynku SUW Janów" 


