
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 52827-2015 z dnia 2015-04-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Niemodlin 

1.Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Niemodlinie na 

ulicach: Brzeskiej, Bocznej, Podgórnej, Bohaterów Powstań Śląskich, Zielonej, 700-lecia Niemodlina, 

Wojska Polskiego i Parkowej. Ponadto... 

Termin składania ofert: 2015-05-04  

 

Numer ogłoszenia: 57625 - 2015; data zamieszczenia: 23.04.2015 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 52827 - 2015 data 15.04.2015 r. 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin, woj. opolskie, tel. 077 

4606295, fax. 077 4606260. 

 

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 uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca udokumentuje 

wykonanie, tj. zakończenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: a) dwóch robót 

budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami i odtworzeniem dróg  

i chodników o wartości brutto co najmniej 900 000,00 zł każda z robót z osobna, b) jednej roboty 

budowlanej polegającej na wykonaniu sieci wodociągowej wraz z przyłączami o wartości brutto co 

najmniej 250 000,00 zł. 

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca 

udokumentuje wykonanie, tj. zakończenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:  

a) dwóch robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami i robotami 

odtworzeniowymi o wartości brutto co najmniej 900 000,00 zł każda z robót z osobna, b) jednej 

roboty budowlanej polegającej na wykonaniu sieci wodociągowej: tranzytowej lub rozdzielczej wraz  

z przyłączami o wartości brutto co najmniej 150 000,00 zł. 

 

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

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert: 04.05.2015 godzina 11:00. 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert: 07.05.2015 godzina 11:00. 

 

II.2) Tekst, który należy dodać: 
Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.4.16). 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie 

zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony 

poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego 

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie 

wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne 

środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu 

naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku 

naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 
 
 
     Ogłoszenie niniejsze zamieszcza się 

   na stronie internetowej Zamawiającego 

oraz na tablicy ogłoszeń w dniu 23.04.2015 r. 

 
 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=52827&rok=2015-04-15

