
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 80826-2011 z dnia 2011-04-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Radomin

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nadbudowy pomieszczeń w formie poddasza 
użytkowego nad częścią zaplecza dla remizy OSP w Radominie oraz wykonanie 
zewnętrznej klatki schodowej prowadzącej do nadbudowanych pomieszczeń....
Termin składania ofert: 2011-04-29 

Numer ogłoszenia: 84588 - 2011; data zamieszczenia: 19.04.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 80826 - 2011 data 15.04.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6837522.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.
• W ogłoszeniu jest: Wykonawca, który zamierza ubiegać się o udzielenie zamówienia 

publicznego wykaże, że zrealizował min 3 roboty budowlane, tożsame z rodzajem 
objętym niniejszym zamówieniem, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminy 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- to tym okresie, z 
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 
dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone. Wartość każdej z robót z osobna, powinna być 
nie niższa niż 800.000,- zł brutto. Ocena spełnienia warunków wymaganych od 
Wykonawców, zostanie dokonana w oparciu o zestawienie tych warunków, na 
zasadzie -spełnia - nie spełnia..

• W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca, który zamierza ubiegać się o udzielenie 
zamówienia publicznego wykaże, że zrealizował min 3 roboty budowlane, tożsame z 
rodzajem objętym niniejszym zamówieniem, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminy składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- to tym 
okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 
dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone. Wartość każdej z robót z osobna, powinna być 
nie niższa niż 200.000,- zł brutto. Ocena spełnienia warunków wymaganych od 
Wykonawców, zostanie dokonana w oparciu o zestawienie tych warunków, na 
zasadzie -spełnia - nie spełnia..

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5.
• W ogłoszeniu jest: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia, wykaże, że 

posiada środki finansowe lub zdolność kredytową dla zabezpieczenia wykonania 
zamówienia, w kwocie odpowiadającej co najmniej wartości zamówienia w składanej 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=80826&rok=2011-04-15


oferty. Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
( opłaconą polisę ubezpieczeniową) w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia, w kwocie minimum. 600.000zł. 2. Wykonawcy, którzy 
zamierzają uczestniczyć w postępowaniu przetargowym i ubiegać się o udzielenie 
zamówienia, oprócz spełnienia warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy, 
zobowiązani są do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 
określonych w art. 24 ust.1 wymienionej na wstępie ustawy. Ocena spełnienia 
warunków wymaganych od Wykonawców, zostanie dokonana w oparciu o 
zestawienie tych warunków, na zasadzie -spełnia - nie spełnia..

• W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia, 
wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową dla zabezpieczenia 
wykonania zamówienia, w kwocie odpowiadającej co najmniej wartości zamówienia 
w składanej oferty. Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej ( opłaconą polisę ubezpieczeniową) w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w kwocie minimum. 
300.000zł. 2. Wykonawcy, którzy zamierzają uczestniczyć w postępowaniu 
przetargowym i ubiegać się o udzielenie zamówienia, oprócz spełnienia warunków 
określonych w art. 22 ust.1 ustawy, zobowiązani są do wykazania braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania, określonych w art. 24 ust.1 wymienionej na wstępie 
ustawy. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców, zostanie 
dokonana w oparciu o zestawienie tych warunków,  na zasadzie -spełnia - nie spełnia..

Wójt Gminy Radomin

inż. Piotr Wolski 


