
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 239530-2011 z dnia 2011-08-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zawiercie 

Przedmiotem zamówienia jest: Zmniejszenie zużycia energii cieplnej przy eksploatacji krytej 

pływalni przy ul. Pomorskiej 61 w Zawierciu poprzez montaż instalacji solarnej. Zakres robót 

dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność... 

Termin składania ofert: 2011-08-25  

 

Numer ogłoszenia: 265948 - 2011; data zamieszczenia: 30.08.2011 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 239530 - 2011 data 10.08.2011 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Moniuszki 10, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 032 

6724337, fax. 032 6724337. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2). 

 W ogłoszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN 

WYKONANIA: Okres w dniach: 21. 

 W ogłoszeniu powinno być: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN 

WYKONANIA: Okres w dniach: 30. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2). 

 W ogłoszeniu jest: Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tego warunku. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, 

którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty 

budowlane swoim zakresem obejmujące wykonanie systemów solarnych na bazie 

kolektorów słonecznych o powierzchni czynnej pakietu solarnego co najmniej 80 m2. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w 

postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia 

i dokumenty wg. metody spełnia - nie spełnia. W celu potwierdzenia spełniania 

warunku udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia: oświadczenia o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzonego według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ oraz wykazu wykonanych robót budowlanych 

zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający 

wykonanie robót budowlanych określonych powyżej z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów 

potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=239530&rok=2011-08-10


budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencji). Wzór wykazu znajduje się w 

załączniku nr 3 do SWIZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. 

 W ogłoszeniu powinno być: Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania 

oceny spełniania tego warunku. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą 

Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie 

roboty budowlane swoim zakresem obejmujące wykonanie systemów solarnych na 

bazie kolektorów słonecznych o powierzchni czynnej pakietu solarnego co najmniej 

80 m2 każda z robót. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców 

warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz 

z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia - nie spełnia. W celu 

potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający żąda 

złożenia: oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ oraz wykazu 

wykonanych robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

- w tym okresie, potwierdzający wykonanie robót budowlanych określonych powyżej 

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia 

dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencji). Wzór wykazu znajduje się 

w załączniku nr 3 do SWIZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6). 

 W ogłoszeniu jest: INNE DOKUMENTY. Inne dokumenty niewymienione w pkt 

III.4) albo w pkt III.5). 1) Druk Formularz oferty, sporządzony wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ; 2) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą 

kalkulacji uproszczonej na podstawie przedmiarów robót stanowiących załączniki do 

niniejszej specyfikacji; 3) Dowód wniesienia wadium; 4) Wykaz części zamówienia, 

które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, złożony na druku 

stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ (Wykonawca, który nie przewiduje udziału 

podwykonawców w realizacji zamówienia - nie składa tego dokumentu). 5) Jeżeli 

Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp - określonych w pkt III.3.2) ogłoszenia o zamówieniu, a także określonych 

w pkt III.3.4) ogłoszenia o zamówienu - polega na zasobach innych podmiotów, na 

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 

nich przy wykonywaniu zamówienia.. 

 W ogłoszeniu powinno być: INNE DOKUMENTY. Inne dokumenty niewymienione 

w pkt III.4) albo w pkt III.5). 1) Druk Formularz oferty, sporządzony wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ; 2) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą 

kalkulacji uproszczonej na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załączniki do 

niniejszej specyfikacji. Do kosztorysu ofertowego należy załączyć wykaz urządzeń 

instalacji solarnej w krytej pływalni w Zawierciu (zał. nr 1 do przedmiaru robót) z 

podaniem oferowanych typów urządzeń i ich producenta; 4) Wykaz części 

zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, złożony na 



druku stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ (Wykonawca, który nie przewiduje 

udziału podwykonawców w realizacji zamówienia - nie składa tego dokumentu). 5) 

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp - określonych w pkt III.3.2) ogłoszenia o zamówieniu, a także określonych 

w pkt III.3.4) ogłoszenia o zamówienu - polega na zasobach innych podmiotów, na 

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 

nich przy wykonywaniu zamówienia.. 

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

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

postępowaniu lub ofert: 01.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Zawierciu, ul. Moniuszki 10, 42 - 400 Zawiercie.. 

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

w postępowaniu lub ofert: 08.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Zawierciu, ul. Moniuszki 10, 42 - 400 Zawiercie.. 

 
 


