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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  175131 - 2014 data 13.08.2014 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, woj. opolskie, tel. 77 4074300, fax. 

77 4074332. 

SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć: 

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.2).  

W ogłoszeniu jest:  Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, minimum 2 roboty 

budowlane polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie drogi (obejmujące wykonanie 

kanalizacji deszczowej i chodnika) o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł. brutto każda. Zamawiający 

uzna dane zamówienie, jeżeli zostanie ono poparte dokumentem wystawionym przez zlecającego 

potwierdzającym, że ww. roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (poświadczenie lub inne 

dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać ww. poświadczenia tj. referencje, protokoły odbioru). W przypadku złożenia innych dokumentów 

Wykonawca przedstawia uzasadnienie braku możliwości uzyskania poświadczenia. W przypadku gdy 

Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w wykazie robót zostały 

wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów..  

W ogłoszeniu powinno by ć: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, minimum 2 roboty 

budowlane polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie drogi (obejmujące wykonanie 

kanalizacji deszczowej i chodnika) o wartości całej inwestycji nie mniejszej niż 800.000,00 zł. brutto każda. 

Zamawiający uzna dane zamówienie, jeżeli zostanie ono poparte dokumentem wystawionym przez 

zlecającego potwierdzającym, że ww. roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (poświadczenie lub inne 

dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać ww. poświadczenia tj. referencje, protokoły odbioru). W przypadku złożenia innych dokumentów 

Wykonawca przedstawia uzasadnienie braku możliwości uzyskania poświadczenia. W przypadku gdy 

Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w wykazie robót zostały 

wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów..  

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4).  

W ogłoszeniu jest:  28.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach ul. 

Kilińskiego 1 47-303 Krapkowice Biuro Obsługi Klienta..  

W ogłoszeniu powinno by ć: 29.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach 

ul. Kilińskiego 1 47-303 Krapkowice Biuro Obsługi Klienta..  
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