
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 211444-2012 z dnia 2012-06-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zębowice
Przedmiotem zamówienia jest: 1. Budowa budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Zębowice 
na terenie działki Nr 726 i 729/49. Podstawowe dane techniczne budynku: -kubatura - 1965,00 m³, 
- pow. zabudowy - 363,53 m², pow. całkowita - 393,11...
Termin składania ofert: 2012-07-09 

Numer ogłoszenia: 232552 - 2012; data zamieszczenia: 03.07.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 211444 - 2012 data 20.06.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Zębowice, ul. Murka 2, 46-048 Zębowice, woj. opolskie, tel. 077 4216076, fax. 077 
4216076 w. 36.

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 w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej pięć robót 
budowlanych polegających na budowie obiektów o wartości brutto min. 2 000 000 zł każda. 
Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych 
robót budowlanych i dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku. W takiej sytuacji 
wykonawca zobowiązany będzie udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował wiedzą 
i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając 
pisemne zobowiązanie i niezbędne dokumenty tych podmiotów do oddania do dyspozycji 
prawa korzystania z ich wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia (poprzez wypełnienie tego warunku należy rozumieć nie tylko 
dysponowanie dokumentami potwierdzającymi wiedzę i doświadczenie podmiotu 
udostępniającego, ale przede wszystkim zobowiązanie się tego podmiotu do wykonania 
części zamówienia dotyczącego robót budowlanych lub oddanie do dyspozycji wykonawcy 
co najmniej kadry kierowania budową, która posiada wymagane uprawnienia oraz 
doświadczenie i zobowiązanie się do stałej usługi doradztwa w zakresie wykonywania 
przedmiotu zamówienia ).. 

• W ogłoszeniu powinno być: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej trzy roboty 
budowlane polegające na budowie obiektów o wartości brutto min. 2 000 000 zł każda. 
Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych 
robót budowlanych i dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku. W takiej sytuacji 
wykonawca zobowiązany będzie udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował wiedzą 



i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając 
pisemne zobowiązanie i niezbędne dokumenty tych podmiotów do oddania do dyspozycji 
prawa korzystania z ich wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia (poprzez wypełnienie tego warunku należy rozumieć nie tylko 
dysponowanie dokumentami potwierdzającymi wiedzę i doświadczenie podmiotu 
udostępniającego, ale przede wszystkim zobowiązanie się tego podmiotu do wykonania 
części zamówienia dotyczącego robót budowlanych lub oddanie do dyspozycji wykonawcy 
co najmniej kadry kierowania budową, która posiada wymagane uprawnienia oraz 
doświadczenie i zobowiązanie się do stałej usługi doradztwa w zakresie wykonywania 
przedmiotu zamówienia ).. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5. 
• W ogłoszeniu jest: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy a) 

posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 600.000,00 zł 
b) posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 4 mln złotych, Ocena 
spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów tj. informacji 
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada 
rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową wykonawcy oraz opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - na zasadzie 
spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia.. 

• W ogłoszeniu powinno być: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 
a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 600.000,00 
zł b) posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 2 mln złotych, 
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów tj. 
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy oraz opłaconej polisy, a w przypadku jej 
braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia - na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na zdolnościach 
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia.. 


