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Mińsk Mazowiecki, dnia 10.09.2020 r. 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
NRl 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. 
,,Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki" 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu 

dokonuje się zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Zmiany te dotyczą 

1. Rozdziału 5 ust. 1 pkt 3) - warunek zdolności technicznej lub zawodowej 

zmienia się zapis z: 

„Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 

wykonał dwie usługi, których przedmiotem były prace polegające na zinwentaryzowaniu 

indywidualnych źródeł ciepła. 

Ww. wykonane lub wykonywane usługi muszą być potwierdzone dowodami określającymi, iż 

zostały one wykonane lub są wykonywane należycie; 

- przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; 

- w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert." 

na zapis: 

„Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 

wykonał jedną usługę, której przedmiotem były prace polegające na wykonaniu inwentaryzacji 

metodą wywiadu bezpośredniego. 

Ww. wykonane lub wykonywane usługi muszą być potwierdzone dowodami określającymi, iż 

zostały one wykonane lub są wykonywane należycie; 

- przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
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wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; 

- w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert." 

2. Rozdziału 13 - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
. . . . zmienia się zapis z: 

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Józefa 

Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki, pokój m 102, w terminie do dnia 

16.09.2020 roku, godz. 10:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14 05- 

300 Mińsk Mazowiecki, pokój m 110 dnia 16.09.2020 roku, godz. 10:15. 

na zapis: 

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Józefa 

Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki, pokój m 102, w terminie do dnia 

17.09.2020 roku, godz. 10:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Józefa Chełmońskiego 

14 05-300 Mińsk Mazowiecki, pokój m 110 dnia 17.09.2020 roku, godz. 10:15. 
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