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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 160127 - 2009 data 21.09.2009 r.  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Marcinowice, ul. Juliana Tuwima 8, 58-124 Marcinowice, 
woj. dolnośląskie, tel. 074 8585226, fax. 074 8585231. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który naleŜy zmienić: 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2)2)a. 
• W ogłoszeniu jest: a) wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy w tym okresie, roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością 
robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, w tym: - 
budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno - grawitacyjnej o długości łącznej minimum 10 
km, w tym co najmniej jedna robota budowlana polegająca na budowie kanalizacji 
sanitarnej tłoczno - grawitacyjnej o długości minimum 4 km i o łącznej wartości robót 
co najmniej 4,5 mln PLN netto;. 

• W ogłoszeniu powinno być: a) wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy w tym okresie, roboty budowlane odpowiadające swoim 
rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego 
zamówienia, w tym: - budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno - grawitacyjnej o długości 
łącznej minimum 10 km, o łącznej wartości robót co najmniej 6 mln PLN netto;. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III2)2)b. 
• W ogłoszeniu jest: b) wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu 

zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe 
zakresu wykonywanych przez nich czynności, w tym co najmniej: Kierownik budowy 
- posiadający: - co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku 
kierownika robót sanitarnych i - lub na stanowisku kierownika budowy, w tym przy 
realizacji robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej tłoczno - 
grawitacyjnej, o łącznej długości minimum 10 km, w tym co najmniej jedna robota 
budowlana polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej tłoczno - grawitacyjnej o 
długości minimum 4 km i o łącznej wartości robót co najmniej 4,5 mln PLN netto; - 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń albo odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane, w 
zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej 



obowiązujących przepisów, - aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu 
Zawodowego; Przez doświadczenie zawodowe naleŜy rozumieć okres liczony od daty 
wydania uprawnień budowlanych. 

• W ogłoszeniu powinno być: b) wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu 
zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe 
zakresu wykonywanych przez nich czynności, w tym co najmniej: Kierownik budowy 
- posiadający: - co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku 
kierownika robót sanitarnych i - lub na stanowisku kierownika budowy, w tym przy 
realizacji robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej tłoczno - 
grawitacyjnej, o łącznej długości minimum 10 km, o łącznej wartości robót co 
najmniej 6,00 mln PLN netto; - uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 
ograniczeń lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń albo odpowiadające im waŜne 
uprawnienia budowlane, w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - aktualny wpis do właściwej Izby 
Samorządu Zawodowego; Przez doświadczenie zawodowe naleŜy rozumieć okres 
liczony od daty wydania uprawnień budowlanych. 

 


