
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 153178-2011 z dnia 2011-06-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - OŜarów 

Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja rynku w miejscowości OŜarów II etap polegający na wykonaniu: 

1.budowa kanalizacji teletechnicznej wraz z przyłączami w ramach rewitalizacji miasta OŜarowa. Długość trasowa 

kanalizacji wynosi -... 

Termin składania ofert: 2011-06-26  

Numer ogłoszenia: 168018 - 2011; data zamieszczenia : 21.06.2011 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  153178 - 2011 data 10.06.2011 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Urząd Miasta i Gminy w OŜarowie, ul. Stodolna 1, 27-530 OŜarów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8610700 

do 702, fax. 015 8611136. 

SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który nale Ŝy zmieni ć: 

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

W ogłoszeniu jest:  Na potwierdzenie naleŜy złoŜyć : wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym 

do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat 

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

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

potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeŜeli wykaŜe, Ŝe 

wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą w swym zakresie utwardzanie placów, ulic, 

chodników kostką granitową o powierzchni minimum 1000 m2 ocena spełnienia tego warunku na 

podstawie złoŜonych dokumentów na zasadzie spełnia nie spełnia.  

W ogłoszeniu powinno by ć: Na potwierdzenie naleŜy złoŜyć : wykaz robót budowlanych w zakresie 

niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w 

tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeŜeli wykaŜe, Ŝe 

wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą w swym zakresie utwardzanie placów, ulic i 
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chodników płytami granitowymi i kostką granitową o powierzchni minimum 1000 m2 ocena spełnienia 

tego warunku na podstawie złoŜonych dokumentów na zasadzie spełnia nie spełnia.  

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

W ogłoszeniu jest:  26.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski OŜarów ul. Stodolna 1, 27-530 

OŜarów pokój nr 11 (sekretariat)..  

W ogłoszeniu powinno by ć: 28.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski OŜarów ul. Stodolna 1, 

27-530 OŜarów pokój nr 11 (sekretariat)..  
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