
             POWIAT SZYDŁOWIECKI 

                                                                                                                          ZP-406 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY  

Ogłoszenia o zamówieniu     X Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia  

Uproszczonego ogłoszenia o zamówieniu    
objętym dynamicznym systemem zakupów   Ogłoszenia o konkursie    

Ogłoszenia o koncesji na roboty budowlane     Ogłoszenia o wynikach konkursu   

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer 346358-2009  i data  05/10/2009 (dd/mm/rrrr)  

ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I.1) NAZWA I ADRES  

Nazwa:  
POWIAT SZYDŁOWIECKI 
Adres pocztowy:  pl. M. Konopnickiej 7 

Miejscowość:  
Szydłowiec 

Kod pocztowy: 
26-500 

Województwo: 
mazowieckie 

Tel.: (48) 617-10-08  
 

Faks: (48) 617-10-61  
 

 

 



SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który naleŜy zmienić (jeŜeli dotyczy):  

Miejsce, w którym znajduje 
się zmieniany tekst (podać 
 nr sekcji i pkt): 

W ogłoszeniu jest: W ogłoszeniu powinno być: 

 

sekcja III, punkt 2)1.2)d) 

 

 

 

 

sekcja III, punkt 2) 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

sekcja IV, punkt 3.2) 

                     
 

 
 
wykonali w ciągu ostatnich 5 latach 
przed dniem wszczęcia postępowania 
o udzielenie zamówienia, a jeŜeli 
okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie co najmniej 2 
roboty budowlane odpowiadające 
swoim rodzajem robotom 
budowlanym stanowiącym przedmiot 
zamówienia, kaŜda o wartość brutto 
nie mniejszej niŜ 1 000 000 – złotych 
 
 
Wykaz robót budowlanych 
wykonanych w okresie ostatnich 5 
latach przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, odpowiadających 
swoim rodzajem robotom 
budowlanym stanowiących 
przedmiot zamówienia, z podaniem 
ich wartości oraz daty i miejsca 
wykonania oraz załączeniem 
dokumentów potwierdzających, Ŝe 
roboty te zostały wykonane 
naleŜycie. Wśród wykazanych robót 
muszą być co najmniej 2 roboty 
budowlane kaŜda o wartości brutto 
nie mniejszej niŜ 1 000 000 – złotych 
– załącznik nr 7 
 
Data: 26/10/2009   Godzina: 10:00 
 
                               

 

 
 
wykonali w ciągu ostatnich 3 latach przed 
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy -  roboty budowlane o 
łącznej wartość nie mniejszej niŜ 1 000 000 
złotych w kaŜdym roku 
 
 
 
 
 
 
Wykaz robót budowlanych wykonanych w 
okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a 
jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, z podaniem ich 
wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz 
załączeniem dokumentów potwierdzających, 
Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie. 
Wśród wykazanych robót muszą być roboty 
budowlane o łącznej wartości nie mniejszej 
niŜ 1 000 000 złotych w kaŜdym roku – 
załącznik nr 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: 09/11/2009   Godzina: 10:00 
 
                               
 
 

II.2) Tekst, który naleŜy dodać (jeŜeli dotyczy): 

Miejsce, w którym naleŜy 
dodać tekst (podać nr sekcji 
 i pkt): 

Tekst, który naleŜy dodać w ogłoszeniu: 

 



 
sekcja III, punkt 2)1.2) e) 

 

 sekcja III, punkt 2)1.2) d. 

 

sekcja III, punkt 2)2.4) 

 

 

 
dysponują osobą lub osobami uprawnionymi do kierowania i nadzorowania robót 
budowlanych w specjalności drogowej 
 
 
 
nie mniej niŜ 1 kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności 
drogowej 
 
 
dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane w zakresie robót budowlanych 
w specjalności drogowej dla nie mniej niŜ 1 kierownika budowy i aktualne 
Zaświadczenie o przynaleŜności do Polskiej Izby InŜynierów Budownictwa 
 
 

 


