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Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 371926-2010 z dnia 2010-11-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Marcinowice 

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji 

inwestycji pod nazwą: KANALIZOWANIE GMINY - SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W 

MIEJSCOWOŚCIACH KĄTKI, WIRKI, WIRY, MYSŁAKÓW, TĄPADŁA Z... 

Termin składania ofert: 2010-11-25 

Numer ogłoszenia: 376596 - 2010; data zamieszczenia: 

19.11.2010 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 371926 - 2010 data 17.11.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Marcinowice, ul. Juliana Tuwima 2, 58-124 Marcinowice, woj. dolnośląskie, tel. 074 8585226, 

fax. 074 8585231.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

●     Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5). 

●     W ogłoszeniu jest: Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o 

udzielenie niniejszego zamówienia, przez dwóch lub więcej Wykonawców - warunek dotyczy 

wykonawców wspólnie. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli znajduje się w sytuacji ekonomicznej i 

finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia, tzn.: - posiada ubezpieczenie od 
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odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na kwotę co najmniej 500.000,00 zł. 

●     W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i 

finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania 

się o udzielenie niniejszego zamówienia, przez dwóch lub więcej Wykonawców - warunek dotyczy 

wykonawców wspólnie. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli znajduje się w sytuacji ekonomicznej i 

finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia, tzn.: - posiada ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na kwotę co najmniej 300.000,00 zł. 

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

●     W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 25.11.2010. 

●     W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 29.11.2010. 

II.2) Tekst, który należy dodać:

●     Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.4.2). 

●     Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu 

spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały 

udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt. III.4.2). 
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