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Bydgoszcz, 16.06.2017 r. 

 

 

MODYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

DOTYCZĄCEGO WYKONANIA PRAC KONSERWATORSKICH I ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

Zmianie uległy zapisy zapytania ofertowego, zgodnie z poniższym opisem.  

W związku z wprowadzoną modyfikacją zmianie ulega termin składania ofert. Ostateczny 

termin składania ofert upływa dnia 03.07.2017 r. o godz. 13.00. 

 

 

Dokonano zmiany brzmienia punktu V – Przedmiot zamówienia poprzez usunięcie  

z zakresu przedmiotu zamówienia dotyczącego Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba 

Apostoła w Sławianowie – Kościoła filialnego pw. Chrystusa Króla w Kleszczynie remontu 

wieży. 

 

Aktualny zakres remontu kościoła filialnego pw. Chrystusa Króla w Kleszczynie jest 

następujący: 

 

Remont kościoła filialnego pw. Chrystusa Króla w Kleszczynie 

• Fundamenty 

• Schody zewnętrze i wewnętrzne 

• Podłogi 

• Ściany 

• Więźba dachowa 

• Dach 

• Stolarka 

 

 

Dokonano uzupełnienia kodów CPV, wskazanych w punkcie VI zapytania ofertowego.  

 

Aktualny wykaz kodów: 

 

 

Kody CPV:  

Główny kod: 92522000-6 - Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych 

Dodatkowe kody: 92522100-7 - Usługi ochrony obiektów historycznych; 92522200-8 - Usługi 

ochrony budynków historycznych; 45262710-1 - Konserwacja fresków; 45212360-7 - Roboty 

budowlane w zakresie obiektów sakralnych; 45212361-4 – Roboty budowlane w zakresie 

kościołów; 45453100-8 - Roboty renowacyjne; 31625300-6 - Alarmy antywłamaniowe; 

45312000-7 – Instalowanie systemów alarmowych i anten; 45312100-8 – Instalowanie 

przeciwpożarowych systemów alarmowych; 45312200-9 – Instalowanie przeciwwłamaniowych 

systemów alarmowych; 32323500-8 – Urządzenia do nadzoru wideo; 34971000-4 - 

Urządzenia bezpośredniego monitorowania; 32235000-9 - Systemy nadzoru  

o obwodzie zamkniętym; 39715240-1 - Elektryczna aparatura do podgrzewania powietrza. 

 

 

 

http://www.cpv.enem.pl/pl/92522100-7
https://www.portalzp.pl/przetargi/cpv/92522200-8/lubelskie/1/
https://www.portalzp.pl/przetargi/cpv/92522200-8/lubelskie/1/
https://www.portalzp.pl/przetargi/cpv/45262710-1/lubelskie/1/
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Dokonano aktualizacji brzmienia punktu VIII podpunktu 11 - Wykaz oświadczeń i 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie zapytania ofertowego: 

a. składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania, ma osoba, której dotyczy informacja albo 

dokument w zakresie określonym w punkcie VII podpunkcie 8; 

b. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzającego odpowiednio, że nie zalega  

z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu; 

c. dokumenty, o których mowa: 

• w podpunkcie 8 niniejszego punktu powinny być wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

• w podpunkcie 9 niniejszego punktu powinny być wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

d. jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie zapytania ofertowego, 

zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych o jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem 

lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

 

 

 

 

Dokonano aktualizacji brzmienia punktu VIII podpunktu 12 - Wykaz oświadczeń  

i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

 

 

Zakres dokumentów, o których mowa w podpunkcie 8 oraz 9 niniejszego punktu, składanych 

przez podmiot występujący wspólnie: 

a. celem potwierdzenia braku okoliczności, o których mowa w punkcie VII, 

podpunkcie 7 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, każdy z Wykonawców składa zaświadczenie/informację  

o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione nie wcześniej niż  

6 miesięcy przed terminem składania ofert; 

b. celem potwierdzenia braku okoliczności, o których mowa w punkcie VII podpunkcie 

8 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

każdy z Wykonawców składa zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami 
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oraz US o niezaleganiu z podatkami, lub inny dokument potwierdzający , że 

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. 

 

 

 

 

Dokonano zmiany brzmienia punktu X – termin składania ofert oraz związania 

ofertą, podpunktu 1 poprzez wydłużenie terminu składania ofert: 

 

Aktualny zapis jest następujący: 

 

Ofertę należy składać w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 9.00 do 

13.00: 

 

od dnia 02.05.2017 r. do dnia 03.07.2017 r. 

  

Końcowy termin składania ofert upływa dnia 03.07.2017 r. o godz. 13.00. 

 

 

 

Dokonano zmiany brzmienia punktu X – termin składania ofert oraz związania 

ofertą, podpunktu 3 poprzez zmianę terminu biegu związania ofertą. 

 

Aktualny zapis jest następujący: 

 

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert tj. dnia 03.07.2017 r.  

 

 

 

 


