
Numer ogłoszenia: 245701 - 2010; data zamieszczenia: 08.09.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 212435 - 2010 data 06.08.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Baćkowice, 27-552 Baćkowice, woj. świętokrzyskie, tel. 0-15 868-62-25, fax. 0-15 868-62-04.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który naleŜy zmienić:

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

W ogłoszeniu jest: # * koncesję, zezwolenie lub licencję * wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do

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

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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 * wykaz narządzi, wyposaŜenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług

lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami *

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 dla wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami * oświadczenie, Ŝe osoby, które

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek

posiadania takich uprawnień * informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których

wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową

wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert * opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny

dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia # Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia

warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na

podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub

jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert..

W ogłoszeniu powinno być: wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku

wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.

W ogłoszeniu jest: Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie.

W ogłoszeniu powinno być: Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak - ze względu na czynniki atmosferyczne (deszcz, śnieg,

niska temperatura).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

W ogłoszeniu jest: 27.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Gmina Baćkowice, Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice, pokój

nr 12..

W ogłoszeniu powinno być: 14.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Gmina Baćkowice, Baćkowice 84, 27-552



Baćkowice, pokój nr 12..


