Numer ogłoszenia: 100549 - 2012; data zamieszczenia: 07.05.2012
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 96829 - 2012 data 27.04.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, woj. małopolskie, tel. 012 6392300,
fax. 012 6392305.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
•

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).

•

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem niniejszego zamówienia, są roboty budowlane obejmujące
zadanie inwestycyjne pn.: Odbudowa ścieżki pieszo-rowerowej na Zarabiu w Myślenicach od
mostu na rzece Raba w ciągu ulicy Marszałka J. Piłsudskiego do drogi biegnącej do Osieczan, w
szczególności wykonane zostaną prace: -roboty przygotowawcze, -roboty ziemne, -usunięcie
drzew i krzewów, -rozbiórka elementów dróg, -wykonanie nasypów, -wykonanie koryta wraz z
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, -wykonanie podbudowy z żużla wielkopiecowego, umocnienie skarp, rowów przez obsianie, -wykonanie chodnika z mieszanki mineralnoasfaltowej, -wykonanie ścieżki rowerowej, -odbudowa kładki drewnianej...

•

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem niniejszego zamówienia, są roboty budowlane
obejmujące zadanie inwestycyjne pn.: Odbudowa terenów rekreacyjnych wraz z dużą i małą
infrastrukturą na Zarabiu w Myślenicach - etap II 1. W szczególności wykonane zostaną prace: roboty przygotowawcze, -roboty ziemne, -usunięcie drzew i krzewów, -rozbiórka elementów dróg,
-wykonanie nasypów, -wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, wykonanie podbudowy z żużla wielkopiecowego, -umocnienie skarp, rowów przez obsianie, wykonanie ścieżki pieszo - rowerowej w technologii betonowej, -odbudowa kładki drewnianej..

•

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1).

•

W ogłoszeniu jest: Odbudowa ścieżki pieszo - rowerowej na Zarabiu w Myślenicach od
mostu na rzece Raba w ciągu ulicy Marszałka J. Piłsudskiego do drogi biegnącej do Osieczan..

•

W ogłoszeniu powinno być: Odbudowa terenów rekreacyjnych wraz z dużą i małą
infrastrukturą na Zarabiu w Myślenicach - etap II.

•

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

•

W ogłoszeniu jest: Posiadania wiedzy i doświadczenia W szczególności Wykonawca musi
spełniać warunek posiadania doświadczenia w wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub remoncie ciągu pieszorowerowego, o wartości netto inwestycji nie niższej niż 500.000,00 zł. Ocena spełniania warunku
zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę:
- oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, - wykazu wykonanych robót, dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone.

•

W ogłoszeniu powinno być: Posiadania wiedzy i doświadczenia W szczególności
Wykonawca musi spełniać warunek posiadania doświadczenia w wykonaniu w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu
nawierzchni betonowej o wartości netto inwestycji nie niższej niż 500.000,00 zł. Ocena spełniania
warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez
Wykonawcę: - oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, - wykazu
wykonanych robót, - dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

•

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

•

W ogłoszeniu jest: 11.05.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Myślenice,
Rynek 8/9 32-400 Myślenice - sekretariat..

•

W ogłoszeniu powinno być: 14.05.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy
Myślenice, Rynek 8/9 32-400 Myślenice - sekretariat..

