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Strzelin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 530146-N-2018
Data: 12/03/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Strzelińskie Centrum Sportowo–Edukacyjne Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny
2151707200000, ul. ul. gen. Leopolda Okulickiego 10, 57100 Strzelin, woj. dolnośląskie, państwo
Polska, tel. (71) 39 21 267, e-mail biuro@aquaparkstrzelin.pl, faks (71) 39 21 267.
Adres strony internetowej (url): www.aquaparkstrzelin.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą w ramach części nr 1
i części nr 2 ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie
doświadczenia tj., że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli jedną lub więcej robót budowlanych
polegających na: budowie, rozbudowie, przebudowie minimum 5 domków drewnianych o
wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych). W przypadku
składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca wykazując spełnienie
warunków udziału w postępowaniu może wykazać te same roboty budowlane przy założeniu, że
spełniają one warunki określone przez Zamawiającego dla poszczególnej części.
1/4

22.03.2018

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą w ramach
części nr 1 i części nr 2 ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w
zakresie doświadczenia tj., że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli pięć lub więcej robót
budowlanych polegających na: budowie, rozbudowie, przebudowie budynków drewnianych lub
domków drewnianych o łącznej wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto (słownie:
dwieście tysięcy złotych). W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia,
Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu może wykazać te same
roboty budowlane przy założeniu, że spełniają one warunki określone przez Zamawiającego dla
poszczególnej części.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.5)
W ogłoszeniu jest: Oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków
udziału w niniejszym postępowaniu są: Dokumenty dotyczące zdolności technicznej lub
zawodowej: Dla części nr 1: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji
o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty. Z wykazu ma wynikać, że wykonawca wykonał jedną lub
więcej robót budowlanych polegających na: budowie, rozbudowie, przebudowie minimum 5
domków drewnianych o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście
tysięcy złotych). Wykaz należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 6.1 do SIWZ. (W
przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składają jeden w/w wykaz). Dla części nr 2:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
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okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty. Z wykazu ma wynikać, że wykonawca wykonał jedną lub więcej robót budowlanych
polegających na: budowie, rozbudowie, przebudowie minimum 5 domków drewnianych o
wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych). Wykaz
należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 6.2 do SIWZ. (W przypadku składania oferty
wspólnej, Wykonawcy składają jeden w/w wykaz).
W ogłoszeniu powinno być: Oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnianie
warunków udziału w niniejszym postępowaniu są: Dokumenty dotyczące zdolności technicznej
lub zawodowej: Dla części nr 1: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji
o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty. Z wykazu ma wynikać, że wykonawca wykonał pięć lub więcej
robót budowlanych polegających na: budowie, rozbudowie, przebudowie budynków
drewnianych lub domków drewnianych o łącznej wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto
(słownie: dwieście tysięcy złotych). Wykaz należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 6.1
do SIWZ. (W przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składają jeden w/w wykaz). Dla
części nr 2: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
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wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty. Z wykazu ma wynikać, że wykonawca wykonał pięć lub więcej robót budowlanych
polegających na: budowie, rozbudowie, przebudowie budynków drewnianych lub domków
drewnianych o łącznej wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy
złotych). Wykaz należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 6.2 do SIWZ. (W przypadku
składania oferty wspólnej, Wykonawcy składają jeden w/w wykaz).
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