
Oznaczenie sprawy: WRM.271.01.52.2019 
 

Ogłoszenie nr 540244617-N-2019 z dnia 14-11-2019 r.  

Kalisz: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  

Ogłoszenia o zamówieniu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Przebudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Kaliszu” 

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 622277-N-2019  

Data: 14/11/2019  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Miasto Kalisz, Krajowy numer identyfikacyjny 25085587700000, ul. Główny Rynek  20, 62-

800  Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 48 627 654 300, e-mail 

zam.publ@um.kalisz.pl, faks .  

Adres strony internetowej (url): http://www.kalisz.pl  

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.2) Tekst, który należy dodać  

Miejsce, w którym należy dodać tekst:  

Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.6)  

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1. Informacje o sposobie porozumiewania się 

Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów zawiera 

SIWZ. Adres poczty elektronicznej podany w pkt I.1) niniejszego ogłoszenia nie służy do 

porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu, którego dotyczy 

niniejsze ogłoszenie. 2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

Ewelina Małecka, tel. +48 62 7654 430 (bez prawa do wyjaśniania treści SIWZ). 3. Forma 

dokumentów, jakie należy złożyć Zamawiającemu określona została w SIWZ. 4. W 

przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich 

nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodów, o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 12-23 ustawy Pzp i pkt III.2.2) niniejszego ogłoszenia, natomiast spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt III.1.3) niniejszego ogłoszenia 

– dopuszcza się łączne spełnienie tych warunków przez Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia. 5. Jeżeli w dokumentach potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu podane będą wartości w innej walucie niż PLN, będą one przeliczane 

na PLN według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego danej waluty z daty 

zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego 

postępowania. W przypadku gdy w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w 

Biuletynie Zamówień Publicznych Narodowy Bank Polski nie ogłasza średniego kursu danej 

waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs danej waluty ogłoszony przez 

NBP ostatniego dnia przed dniem zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych.  
 


