
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 32277-2016 z dnia 2016-03-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kłobuck 

3.1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z: 1. 

modernizacją energetyczną budynku Zespołu Szkół w Białej przy ul. Częstochowskiej nr 73, 

2. modernizacją energetyczną budynku Urzędu Miejskiego w... 

Termin składania ofert: 2016-04-25  

 

Numer ogłoszenia: 40809 - 2016; data zamieszczenia: 14.04.2016 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 32277 - 2016 data 30.03.2016 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, woj. śląskie, tel. 34 3100150, fax. 34 

3172661. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2. 

 W ogłoszeniu jest: Zamawiający będzie uznawał, iż Wykonawca spełnił warunek 

posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

gospodarczej jest krótszy - w całym okresie prowadzenia działalności - wykonał 

prawidłowo i należycie jedną robotę budowlaną w rozumieniu przepisów Prawo 

budowlane polegającą na wykonaniu w budynku o kubaturze min. 4000 m3: 

docieplenia przegród zewnętrznych, wymianie stolarki okiennej, wymianie wodnej 

instalacji grzewczej, wymianie instalacji oświetleniowej, przy czym każdy z 

wymienionych rodzajów robót może być wykonany w odrębnym budynku 

(istniejącym lub wzniesionym). Jako wykonanie (zakończenie) należy rozumieć 

doprowadzenie co najmniej do wystawienia protokołu odbioru robót lub innego 

równoważnego dokumentu. Powyższe dotyczy również podmiotów trzecich jeżeli 

zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu 

niezbędnym do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. Ocena tego warunku będzie dokonywana 

na podstawie właściwego dokumentu przedstawionego przez Wykonawcę na zasadzie 

formuły spełnia, nie spełnia.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający będzie uznawał, iż Wykonawca spełnił 

warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności gospodarczej jest krótszy - w całym okresie prowadzenia działalności - 

wykonał prawidłowo i należycie jedną robotę budowlaną w rozumieniu przepisów 

Prawo budowlane polegającą na wykonaniu w budynku o kubaturze min. 4000 m3: 

docieplenia przegród zewnętrznych, zabudowaniu lub wymianie stolarki okiennej, 

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=32277&rok=2016-03-30


wymianie lub budowie wodnej instalacji grzewczej, wymianie lub budowie instalacji 

oświetleniowej, przy czym każdy z wymienionych rodzajów robót może być 

wykonany w odrębnym budynku. Jako wykonanie (zakończenie) należy rozumieć 

doprowadzenie co najmniej do wystawienia protokołu odbioru robót lub innego 

równoważnego dokumentu. Powyższe dotyczy również podmiotów trzecich jeżeli 

zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu 

niezbędnym do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. Ocena tego warunku będzie dokonywana 

na podstawie właściwego dokumentu przedstawionego przez Wykonawcę na zasadzie 

formuły spełnia, nie spełnia.. 

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

 W ogłoszeniu jest: 28.04.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski, 42-100 

Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, pok. nr 25. 

 W ogłoszeniu powinno być: 02.05.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski, 42-

100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, pok. nr 25. 

II.2) Tekst, który należy dodać: 

 Miejsce, w którym należy dodać tekst: -. 

 Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: -. 

 
 


