Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 61060-2011 z dnia 2011-04-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zebrzydowice
Rewitalizacja budynku Starej szkoły w Zebrzydowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej oraz cele edukacyjne.
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego...
Termin składania ofert: 2011-04-18

Numer ogłoszenia: 68322 - 2011; data zamieszczenia: 07.04.2011
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 61060 - 2011 data 01.04.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, woj. śląskie, tel. 032 4755107, fax. 032 4693266.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który naleŜy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.
W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalnosci jest krótszy to w tym okresie - co
najmniej 2 roboty kubaturowe / budowa, rozbudowa, remont / o wartości nie mniejszej niŜ rewitalizacja budynku
starej szkoły..
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiajacy uzna warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykonał w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalnosci jest krótszy to w
tym okresie - co najmniej 2 roboty kubaturowe / budowa, rozbudowa, remont / o wartosci co najmniej 3.500.000
PLN / kaŜda /..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.1.
W ogłoszeniu jest: Wykaz osób, które bedą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia a w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a
takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami..
W ogłoszeniu powinno być: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją
na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informację o podstawie
dysponowania tymi osobami na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ wraz z oswiadczeniem o
posiadaniu przez wskazane osoby wymaganych uprawnień..

