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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 144972 - 2013 data 12.04.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16, 22-169 Rejowiec Fabryczny, woj. lubelskie, tel. 082 
5664121, fax. 082 5663103.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2. 
• W ogłoszeniu jest: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tego warunku. W celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia 
wykonawca składa wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów 
dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w 
sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone.Wykaz winien wskazywać wykonanie robót 
budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot 
zamówienia. Ocena spełnienia tego warunku przeprowadzona będzie w oparciu o kryterium 
spełnia lub nie spełnia.. 

• W ogłoszeniu powinno być: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tego warunku. W celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i 
doświadczenia wykonawca składa wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te 
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Warunkiem jest wykonanie minimum 
trzech robót obejmujących swoim zakresem budowę chodników i parkingów oraz budowę 
obiektów użyteczności publicznej na kwotę nie mniejszą niż 1 500 000,00 zł każda. Ocena 
spełnienia tego warunku dokonana będzie w oparciu o złożone dokumenty metodą spełnia 
lub nie spełnia. Zamawiający wykluczy wykonawcę u którego będzie więcej niż 5% robót 
niewykonanych lub wykonanych nienależycie w stosunku do ogólnej liczby robót 
wykazanych w wykazie.. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4. 
• W ogłoszeniu jest: określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania 

przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach 
budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Wykonawca winien wskazać w 
wykazie wykonanie robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom 
stanowiącym przedmiot zamówienia.. 

• W ogłoszeniu powinno być: określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek 
wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o 
robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie.. 


