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Ogłoszenie nr 540020833-N-2019 z dnia 01-02-2019 r.

Jastków:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 507448-N-2019 

Data: 25/01/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Jastków, Krajowy numer identyfikacyjny 53523800000, ul. Panieńszczyzna ul. Chmielowa 

3, 21-002   Jastków, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 020 143, e-mail

przetargi@jastkow.pl, faks 815 020 144. 

Adres strony internetowej (url): www.jastkow.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: IV.6.2) 

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-02-04, godzina: 09:00 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-02-06, godzina: 09:00 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: II.4) 

W ogłoszeniu jest: Część 1. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia
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2004r. Prawo zamówień publicznych zastrzega, że osoby wykonujące następuję czynności: -

kierowca-operator powinny być zatrudnione po stronie wykonawcy (lub podwykonawcy) na

podstawie umowy o pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia jak i uprawnienia

zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w

art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz sankcji z

tytułu ich nie spełnienia regulują zapisy umowy będącej integralną częścią SIWZ. 

W ogłoszeniu powinno być: Część 1. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zastrzega, że osoby wykonujące następuję

czynności: - kierowca-operator powinny być zatrudnione po stronie wykonawcy na podstawie

umowy o pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia jak i uprawnienia zamawiającego w

zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz sankcji z tytułu ich nie

spełnienia regulują zapisy umowy będącej integralną częścią SIWZ. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I 

Punkt: Część 1 

W ogłoszeniu jest: Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych zastrzega, że osoby wykonujące następuję czynności: - kierowca-

operator powinny być zatrudnione po stronie wykonawcy (lub podwykonawcy) na podstawie

umowy o pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia jak i uprawnienia zamawiającego w

zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz sankcji z tytułu ich nie

spełnienia regulują zapisy umowy będącej integralną częścią SIWZ. 

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia

2004r. Prawo zamówień publicznych zastrzega, że osoby wykonujące następuję czynności: -

kierowca-operator powinny być zatrudnione po stronie wykonawcy na podstawie umowy o

pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia jak i uprawnienia zamawiającego w zakresie

kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy z dnia

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz sankcji z tytułu ich nie spełnienia regulują

zapisy umowy będącej integralną częścią SIWZ. 



1.2.2019

3/3


