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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 22101 - 2013 data 12.02.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Murów, ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów, woj. opolskie, tel. 0-77 4214034, fax. 0-77 
4214032.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.3.2). 
• W ogłoszeniu jest: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy 

wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, roboty odpowiadające swoim 
rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. Warunek zostanie uznany za 
spełniony jeżeli wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej dwóch robót 
budowlanych o wartości minimum 300tys zł brutto każda obejmującego roboty w zakresie: 
a) dosyawie i montażu urzadzeń małewj architektury b) wykonanie nawierzchni 
komunikacyjnych ( ścieżki rowerowe, trasy spacerowe znajdujące się w obrębie terenu 
zieleni rekreacyjnej c) robotach ziemnych i uprawowych:( wykonanie zasadzeń drzew i 
krzewów, wykonanie trawników i kwietników) d) wykonanie oświetlenia terenu 
rekreacyjno- sportowego lub oświetlenia ulic , placów lub parkingów. Celem potwierdzenia 
spełnienia tego warunku Wykonawcy zobowiązani są załączyć dokumenty potwierdzające, 
że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 
- ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie załączonego wykazu 
zrealizowanych robót budowlanych i załączonych dokumentów ( zał nr 6 do SIWZ) oraz 
oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt. 2 ( zał. nr 2 do SIWZ). Dokonanie oceny spełnienia 
warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie złożonych w ofercie 
Wykonawcy oświadczeń i dokumentów, a nastepnie dokona sprawdzenia spełnienia 
warunków według zasady spełnia nie spełnia, co musi wynikać jednoznacznie z treści 
oświadczeń i dokumentów.. 

• W ogłoszeniu powinno być: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, 
którzy wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali roboty o 
charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu zamówienia : co najmniej dwie roboty 
budowlane których przedmiotem była budowa placu sportowo- rekreacyjnego lub placu 
rekreacyjnego o wartości minimum 300tys. zł brutto każda. Celem potwierdzenia spełnienia 
tego warunku Wykonawcy zobowiązani są załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty 
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - ocena 
spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie załączonego wykazu zrealizowanych 
robót budowlanych i załączonych dokumentów ( zał nr 6 do SIWZ) oraz oświadczenia z art. 
22 ust. 1 pkt. 2 ( zał. nr 2 do SIWZ). Dokonanie oceny spełnienia warunku udziału w 
postępowaniu odbywać się będzie na podstawie złożonych w ofercie Wykonawcy 
oświadczeń i dokumentów, a nastepnie dokona sprawdzenia spełnienia warunków według 
zasady spełnia nie spełnia, co musi wynikać jednoznacznie z treści oświadczeń i 
dokumentów.. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu 



lub ofert: 05.03.2013 godzina 11:30, miejsce : Urząd Gminy w Murowie ul. Dworcowa 2 
46-030 Murów pokój nr 10 /sekretariat.. 

• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postepowaniu lub ofert: 07.03.2013 godzina 12:00, miejsce : Urząd Gminy w Murowie ul. 
Dworcowa 2 46-030 Murów pokój nr 10 /sekretariat.. 


