
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 326338-2012 z dnia 2012-08-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Manowo 

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu prac budowlanych związanych z budową 

boiska sportowego w m. Manowo. Zakres prac obejmuje następujące roboty budowlane: 1) Wykonanie odwodnienia 

(drenaż płyty boiska) ... 

Termin składania ofert: 2012-09-17  

 

Numer ogłoszenia: 333776 - 2012; data zamieszczenia: 06.09.2012 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 326338 - 2012 data 31.08.2012 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Manowo, Manowo 40, 76-015 Manowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3183220, fax. 94 3183289. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.  

 W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące posiadania wiedzy i 

doświadczenia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali 

minimum 2 roboty budowlane polegające na budowie boiska sportowego wraz z podbudową oraz instalacją 

murawy z trawy naturalnej układanej z rolki na pow. minimum 7.000 m2, o wartości min. 450.000 zł brutto 

każda.  

 W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące posiadania 

wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali minimum 2 roboty budowlane 

polegające na budowie boiska sportowego wraz z podbudową oraz instalacją murawy z trawy naturalnej 

układanej z rolki na pow. minimum 7.000 m2, o wartości min. 450.000 zł brutto każda.  

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5.  

 W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i 

finansowej, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności.  

 W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące sytuacji 

ekonomicznej i finansowej, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200.000 zł.  

http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=326338&rok=2012-08-31


 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6.  

 W ogłoszeniu jest: - formularz ofertowy - przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w załączniku Nr 2 do 

SIWZ - pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej 

ofertę, o ile nie wynikają z innych ustaw lub dokumentów. - wykaz robót, jakie wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom - załącznik nr 6 do SIWZ - kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót 

oraz dokumentacji projektowej.  

 W ogłoszeniu powinno być: - formularz ofertowy - przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w załączniku 

Nr 2 do SIWZ - pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy 

składającej ofertę, o ile nie wynikają z innych ustaw lub dokumentów. - wykaz robót, jakie wykonawca 

zamierza powierzyć podwykonawcom - załącznik nr 6 do SIWZ - kosztorys ofertowy sporządzony na 

podstawie przedmiaru robót oraz dokumentacji projektowej - W przypadku, gdy Wykonawca, oświadczając, że 

spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, podpisanego przez te podmioty.  

 

 


