
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 163145-2012 z dnia 2012-07-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kołobrzeg 

Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych na potrzeby 

budownictwa socjalnego i komunalnego w Kołobrzegu przy ul. Rybackiej/Jedności Narodowej wraz z infrastrukturą 

techniczną i... 

Termin składania ofert: 2012-09-06  

Numer ogłoszenia: 165213 - 2012; data zamieszczenia : 30.07.2012 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  163145 - 2012 data 26.07.2012 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg, woj. 

zachodniopomorskie, tel. 094 3547471, fax. 094 3542574. 

SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który nale Ŝy zmieni ć: 

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.2.  

W ogłoszeniu jest:  Zamawiający wymaga, aby wykonawca: Spełniał warunki dotyczące posiadanej 

wiedzy i doświadczenia w realizacji zamówienia z zakresu budowy budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych lub zamieszkania zbiorowego o wartości nie mniejszej niŜ 3.000.000,00 zł brutto na 

kaŜde zamówienie. Wykonawca musi wykazać, Ŝe w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia 

niniejszego postępowania, a jeŜeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy - w tym 

okresie - wykonał analogicznie co najmniej 2 budowy odpowiadające swoim rodzajem i wartością 

budowie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia - o wartości co najmniej 3.000.000,00 zł na 

kaŜdą budowę. (Wykaz wykonanych co najmniej 2 zamówień z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i odbiorów na formularzu stanowiącym załącznik nr.4 do SIWZ). NaleŜy przedłoŜyć równieŜ 

dokumenty potwierdzające, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŜycie np. referencje lub protokół odbioru 

prac w ilości co najmniej 2.  

W ogłoszeniu powinno by ć: Zamawiający wymaga, aby wykonawca: Spełniał warunki dotyczące 

posiadanej wiedzy i doświadczenia w realizacji zamówienia z zakresu budowy budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych lub zamieszkania zbiorowego o wartości nie mniejszej niŜ 5.000.000,00 zł brutto na 

kaŜde zamówienie.Wykonawca musi wykazać, Ŝe w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia 

niniejszego postępowania, a jeŜeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy - w tym 
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okresie - wykonał analogicznie co najmniej 2 budowy odpowiadające swoim rodzajem i wartością 

budowie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia - o wartości co najmniej 5.000.000,00 zł na 

kaŜdą budowę oraz wykonał co najmniej 40 mieszkań wykończonych Pod Klucz.(Wykaz wykonanych co 

najmniej 2 zamówień z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorów na formularzu 

stanowiącym załącznik nr.4 do SIWZ). NaleŜy przedłoŜyć równieŜ dokumenty potwierdzające, Ŝe usługi 

te zostały wykonane naleŜycie np. referencje lub protokół odbioru prac w ilości co najmniej 2.  

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.5.  

W ogłoszeniu jest:  Spełniał warunki dotyczące posiadanej wiedzy i doświadczenia w realizacji 

zamówienia z zakresu budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub zamieszkania zbiorowego o 

wartości nie mniejszej niŜ 3.000.000,00 zł brutto na kaŜde zamówienie. Wykonawca musi wykazać, Ŝe w 

okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeŜeli okres prowadzenia 

działalności Wykonawcy jest krótszy - w tym okresie - wykonał analogicznie co najmniej 2 budowy 

odpowiadające swoim rodzajem i wartością budowie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia - o 

wartości co najmniej 3.000.000,00 zł na kaŜdą budowę. (Wykaz wykonanych co najmniej 2 zamówień z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorów na formularzu stanowiącym załącznik nr.4 

do SIWZ). NaleŜy przedłoŜyć równieŜ dokumenty potwierdzające, Ŝe usługi te zostały wykonane 

naleŜycie np. referencje lub protokół odbioru prac w ilości co najmniej 2..  

W ogłoszeniu powinno by ć: Spełniał warunki dotyczące posiadanej wiedzy i doświadczenia w 

realizacji zamówienia z zakresu budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub zamieszkania 

zbiorowego o wartości nie mniejszej niŜ 5.000.000,00 zł brutto na kaŜde zamówienie. Wykonawca musi 

wykazać, Ŝe w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeŜeli 

okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy - w tym okresie - wykonał analogicznie co 

najmniej 2 budowy odpowiadające swoim rodzajem i wartością budowie stanowiącej przedmiot 

niniejszego zamówienia - o wartości co najmniej 5.000.000,00 zł na kaŜdą budowę oraz wykonał co 

najmniej 40 mieszkań wykończonych Pod Klucz (Wykaz wykonanych co najmniej 2 zamówień z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorów na formularzu stanowiącym załącznik nr.4 

do SIWZ). NaleŜy przedłoŜyć równieŜ dokumenty potwierdzające, Ŝe usługi te zostały wykonane 

naleŜycie np. referencje lub protokół odbioru prac w ilości co najmniej 2..  
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