
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 297532-2012 z dnia 2012-08-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łódź 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, których celem jest kompleksowa 

termomodernizacja budynków przeznaczonych na działalność statutową Zamawiającego, wschodzących w skład 

kompleksu Ogólnokształcącej Szkoły... 

Termin składania ofert: 2012-08-28  

Numer ogłoszenia: 302380 - 2012; data zamieszczenia : 16.08.2012 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  297532 - 2012 data 13.08.2012 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Henryka Wieniawskiego, ul. Sosnowa 9, 93-102 Łódź, 

woj. łódzkie, tel. 42 684 15 68/69, fax. 42 684 41 93. 

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:  ZłoŜenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz złoŜenie wykazu (wzór 

w SIWZ) zrealizowanych minimum 2 podobnych zamówień, tj. wykonania robót inwestycyjnych i/lub 

kompleksowych remontowo - modernizacyjnych w obiektach uŜyteczności publicznej zdefiniowanych w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) 

obejmujących łącznie prace termomodernizacyjne ścian, dachów, stropodachów oraz wymianę 

(instalowanie) stolarki budowlanej o wartości kaŜdej z nich min. 50% wartości składanej oferty w 

przedmiotowym postępowaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu 

o oświadczenie, które Wykonawca złoŜy w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia.  

W ogłoszeniu powinno by ć: ZłoŜenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz złoŜenie 

wykazu (wzór w SIWZ) zrealizowanych minimum 2 podobnych zamówień, tj. wykonania robót 

inwestycyjnych i/lub kompleksowych remontowo - modernizacyjnych w obiektach uŜyteczności 

publicznej zdefiniowanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. nr 75, poz. 690 z 

późniejszymi zmianami) obejmujących łącznie prace termomodernizacyjne ścian, dachów, stropodachów 
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oraz wymianę (instalowanie) stolarki budowlanej o wartości brutto kaŜdej z nich min. 900.000,00 zł, w 

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie, które 

Wykonawca złoŜy w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia.  

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.5).  

W ogłoszeniu jest:  ZłoŜenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz: a) przedłoŜenie 

aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niŜ 50% wartości złoŜonej oferty w 

przedmiotowym postępowaniu b) przedłoŜenie dokumentu potwierdzającego znajdowanie się w 

odpowiedniej sytuacji finansowej poprzez dysponowanie środkami własnymi lub oddanymi do dyspozycji 

przez instytucje bankowe w wysokości nie mniejszej niŜ 50% wartości złoŜonej oferty w przedmiotowym 

postępowaniu c) przedłozenie dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Ocena spełniania 

warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie, które Wykonawca złoŜy w ofercie, ocena nastąpi według 

formuły spełnia - nie spełnia.  

W ogłoszeniu powinno by ć: ZłoŜenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz: a) 

przedłoŜenie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niŜ 900.000,00 zł b) 

przedłoŜenie dokumentu potwierdzającego znajdowanie się w odpowiedniej sytuacji finansowej poprzez 

dysponowanie środkami własnymi lub oddanymi do dyspozycji przez instytucje bankowe w wysokości 

nie mniejszej niŜ 900.000,00 zł c) przedłozenie dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium Ocena 

spełniania warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie, które Wykonawca złoŜy w ofercie, ocena nastąpi 

według formuły spełnia - nie spełnia..  
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