
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 194551-2014 z dnia 2014-09-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Korfantów 

Przedmiotem niniejszego postępowania jest opracowanie dokumentacji projektowej II stopnia 

uzdatnia wody, uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji lub/i zaświadczeń o braku 

sprzeciwu właściwego organu wobec prowadzenia robót oraz wykonanie... 

Termin składania ofert: 2014-09-26  

 

Numer ogłoszenia: 200899 - 2014; data zamieszczenia: 22.09.2014 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 194551 - 2014 data 12.09.2014 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Opolskie Centrum Rehabilitacji, ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów, woj. opolskie, tel. 77 

43 44 000, fax. 77 43 44 004. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

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

 W ogłoszeniu jest: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia tj.: wykażą, 

że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali, (a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują) 3 roboty budowlane określone 

przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 150 000 PLN. Zamawiający 

żąda złożenia wykazu wykonanych robót, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów w formie poświadczenia (zgodnie z §1 pkt. 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa 

rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2013, poz. 231), czy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie; Ocena spełniania warunków udziału w 

postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.. 

 W ogłoszeniu powinno być: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, 

którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia tj.: 

wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 

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

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują) 3 roboty 

budowlane określone przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 150 000 

PLN. Zamawiający żąda złożenia wykazu wykonanych robót, w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=194551&rok=2014-09-12


dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, 

oraz załączeniem dowodów w formie poświadczenia (zgodnie z §1 pkt. 2 ust. 1 

Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2013, poz. 

231), czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; Ocena spełniania 

warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.1. 

 W ogłoszeniu jest: *wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 

załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty 

te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; * wykaz 

wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie; * wykaz osób, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; * 

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień;. 

 W ogłoszeniu powinno być: * wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 

wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, 

określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, 

czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone; * wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, 

a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami; * oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień;. 

 
 


