
Numer ogłoszenia: 188283 - 2009; data zamieszczenia: 27.10.2009 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 353350 - 2009 data 09.10.2009 r.  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Górna Odra" Sp. z 
o.o., ul. Kolejowa 2/1, 47-450 Roszków, woj. śląskie, tel. 0-32 419 53 09, fax. 0-32 419 53 
09. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który naleŜy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2. 

W ogłoszeniu jest: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. 
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. posiadają niezbędną 
wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów 
do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 
a w szczególności: a) posiadają doświadczenie zawodowe, obejmujące zrealizowanie 
z naleŜytą starannością w ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia postępowania, a 
jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 2 zamówień 
na roboty budowlane obejmujące wymianę wodociągu z rur PCV o średnicy minimum 
160 mm oraz długości co najmniej 500 m. b) dysponują odpowiednio 
wykwalifikowanym personelem (kierownik budowy: posiadający uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci wodociągowych o doświadczeniu zawodowym min. 3 lata jako 
kierownik budowy podobnych robót i przynaleŜący do właściwej izby samorządu 
zawodowego) 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia, a w szczególności: posiadają polisę, a w przypadku jej braku 
inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co 
najmniej 200.000 zł 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia na podstawie art.24 ust.1 i 2 Pzp 5. Udzielą gwarancji i rękojmi na roboty 
objęte przedmiotem zamówienia na okres minimum 60 miesięcy od daty ich odbioru 
końcowego. Na potwierdzenie spełnienia niniejszych warunków wykonawcy złoŜą 
określone oświadczenia lub dokumenty. Zamawiający dokona oceny spełnienia 
powyŜszych warunków wg kryteriów /spełnia/ lub /nie spełnia/.. 

W ogłoszeniu powinno być: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, 
którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. 
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 



i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie 
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 
wykonania zamówienia, a w szczególności: a) posiadają doświadczenie zawodowe, 
obejmujące zrealizowanie z naleŜytą starannością w ostatnich 5 latach przed dniem 
wszczęcia postępowania, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, min. 2 zamówień na roboty budowlane obejmujące wymianę wodociągu z rur 
PCV lub PE o średnicy minimum 160 mm oraz długości co najmniej 500 m lub 
równowaŜnych w zakresie kanalizacji sanitarnej. b) dysponują odpowiednio 
wykwalifikowanym personelem (kierownik budowy: posiadający uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci wodociągowych o doświadczeniu zawodowym min. 3 lata jako 
kierownik budowy podobnych robót i przynaleŜący do właściwej izby samorządu 
zawodowego) 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia, a w szczególności: posiadają polisę, a w przypadku jej braku 
inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co 
najmniej 200.000 zł 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia na podstawie art.24 ust.1 i 2 Pzp 5. Udzielą gwarancji i rękojmi na roboty 
objęte przedmiotem zamówienia na okres minimum 60 miesięcy od daty ich odbioru 
końcowego. Na potwierdzenie spełnienia niniejszych warunków wykonawcy złoŜą 
określone oświadczenia lub dokumenty. Zamawiający dokona oceny spełnienia 
powyŜszych warunków wg kryteriów /spełnia/ lub /nie spełnia/.. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4). 

W ogłoszeniu jest: 30.10.2009 godzina 10:00 miejsce: PWK Górna Odra Sp. z o.o., 
ul. Kolejowa 2/1 47-450 Roszków.. 

W ogłoszeniu powinno być: 4.11.2009 godzina 10:00 miejsce: PWK Górna Odra Sp. 
z o.o., ul. Kolejowa 2/1 47-450 Roszków.. 

 


