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Jelenia Góra, dnia 24 października 2014 r. 

ROT-IV.272.1.7.2014 
 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
 

„Przebudowa budynku mieszkalno-biurowego na cele oświatowe” 
 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych 

pod numerem: 355060 - 2014 

w dniu 24.10.2014 r. 
 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU: 

Numer: 340074-2014 data: 14.10.2014 r. ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

NAZWA I ADRES: Powiat Jeleniogórski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, ul. Jana 

Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, tel. 75 6473103, faks 75 7526419 

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.starostwo.jgora.pl 
 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który naleŜy zmienić: 

1. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

III.3.2) Wiedza i doświadczenie – Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

W ogłoszeniu jest:  

PowyŜszy warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca przedłoŜy wykaz robót budowlanych 

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty 

i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najwaŜniejszych robót, określających, 

czy roboty te zostały wykonane w sposób naleŜyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 9 do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. PowyŜszy warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca  

w w/w wykazie robót wykaŜe, Ŝe wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające co 

najmniej na wykonaniu: stolarki okiennej i drzwiowej, tynków wewnętrznych oraz powłok 

malarskich, instalacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej. W przypadku, gdy 

Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane przez Wykonawcę  

w w/w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania 

dowodów, o których mowa powyŜej. 

W ogłoszeniu powinno być: 

PowyŜszy warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca przedłoŜy wykaz robót budowlanych 

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty 

i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najwaŜniejszych robót, określających, 

czy roboty te zostały wykonane w sposób naleŜyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 9 do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. PowyŜszy warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca  

w w/w wykazie robót wykaŜe, Ŝe wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające co 

najmniej na wykonaniu: stolarki okiennej i drzwiowej, tynków wewnętrznych oraz powłok 
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malarskich, instalacji sanitarnej i elektrycznej. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na 

rzecz którego roboty budowlane wskazane przez Wykonawcę w w/w wykazie zostały wcześniej 

wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyŜej. 

 

 

Pozostałe zapisy Ogłoszenia o zamówieniu publicznym z dnia 14 października 2014 r. 

pozostają bez zmian (z wyjątkiem zmian wprowadzonych na podstawie Ogłoszenia  

o zmianie ogłoszenia – opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 

23.10.2014 r. pod numerem: 353646 - 2014.  


