
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 214122-2015 z dnia 2015-08-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skarszewy
1) Utwardzenie terenu (z wyznaczeniem ok. 30 miejsc postojowych kostką koloru 
czerwonego) kostką brukową betonową szarą o grubości 8 cm i 6 cm o łącznej powierzchni 
979,50 m2: a) roboty rozbiórkowe, b) korytowanie, c)...
Termin składania ofert: 2015-09-04 

Numer ogłoszenia: 214308 - 2015; data zamieszczenia: 20.08.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 214122 - 2015 data 20.08.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gminny Ośrodek Zdrowia, ul. Dworcowa 11, 83-250 Skarszewy, woj. brak, tel. 058 588 24 
93, fax. 058 588 24 93.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
 W ogłoszeniu jest: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali w 

ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane 
polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni drogowych nie 
mniejszej niż 140.000,00 zł brutto każda. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub 
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 
z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów 
zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego 
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 
zasobów nie ponosi winy..

 W ogłoszeniu powinno być: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 
wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane 
polegające na utwardzaniu nawierzchni, zmianie nawierzchni, budowie ciągów 
pieszych, jezdnych przy zastosowaniu kostki betonowej, nie mniejszej niż 80.000,00 
zł brutto każda. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na 
wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w 

http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=214122&rok=2015-08-20


takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 
tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał
się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą 
za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że 
za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy..


