
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Numer ogłoszenia w BZP: 173281 - 2013; data zamieszczenia: 30.08.2013 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górzna. 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Numer ogłoszenia w BZP: 167035 - 2013;    data zamieszczenia:   22.08.2013 r.  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4. 

 W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej na długości 

452,16 m i szerokości jezdni 4,00 - 4,50m. Na odcinku objętym zamówieniem istnieje droga o 

nawierzchni brukowej (262,16 m) oraz nawierzchni gruntowej. Zamówienie obejmuje wykonanie 

nawierzchni dwuwarstwowej z betonu asfaltowego spełniającej warunki dla kategorii ruchu KR-2, 

z wykorzystaniem istniejącej utwardzonej nawierzchni drogi jako podbudowy oraz wykonanie 

obustronnego ścieku z kostki betonowej... 

 W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej na 

długości około 330 m i szerokości jezdni 4,00 - 4,50m. Na odcinku objętym zamówieniem istnieje 

droga o nawierzchni brukowej (200,16 m) oraz nawierzchni gruntowej. Zamówienie obejmuje 

wykonanie I etapu przebudowy drogi tj. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz 

wykonanie obustronnego ścieku z kostki betonowej.. 

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

 W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący wiedzy i 

doświadczenia, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie, wykonał minimum dwa zamówienia, których przedmiotem była przebudowa lub 

budowa drogi odpowiadająca swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiący 

przedmiot zamówienia tj. 2 drogi o nawierzchni dwuwarstwowej z betonu asfaltowego, o długości. 

minimum 0,5km i szerokości nawierzchni minimum 4,0m każda.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący 

wiedzy i doświadczenia, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 



jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum jedno zamówienie odpowiadające swoim 

rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiący przedmiot zamówienia.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.1.2. 

 W ogłoszeniu jest: Ocena zostanie dokonana w oparciu o przedłożone dokumenty i 

oświadczenia, zgodnie z formułą spełnia /nie spełnia. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają 

wszystkie warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 20, zamawiający dokona oceny w 

następujący sposób: - za wykonanie większej ilości robót, których przedmiotem była przebudowa 

lub budowa drogi odpowiadająca swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiący 

przedmiot zamówienia tj. drogi o nawierzchni dwuwarstwowej z betonu asfaltowego o długości. 

minimum 0,5km i szerokości nawierzchni minimum 4,0m, zamawiający przyzna wykonawcy 1 

punkt za każde następne zadanie, potwierdzone dokumentem stwierdzającym, że roboty zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. O pozycji wykonawcy 

na liście rankingowej zadecyduje ilość uzyskanych punktów. Zamawiający zaprosi do złożenia 

oferty 20 wykonawców, którzy uzyskali największą ilość punktów.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Ocena zostanie dokonana w oparciu o przedłożone dokumenty 

i oświadczenia, zgodnie z formułą spełnia /nie spełnia. Jeżeli liczba wykonawców, którzy 

spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 20, zamawiający dokona 

oceny w następujący sposób: - za wykonanie większej ilości robót, których przedmiotem były 

roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiący przedmiot 

zamówienia tj. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, zamawiający przyzna wykonawcy 1 

punkt za każde następne zadanie, potwierdzone dokumentem stwierdzającym, że roboty zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. O pozycji wykonawcy 

na liście rankingowej zadecyduje ilość uzyskanych punktów. Zamawiający zaprosi do złożenia 

oferty 20 wykonawców, którzy uzyskali największą ilość punktów.. 

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

 W ogłoszeniu jest: 30.08.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-

400 Złotów.. 

 W ogłoszeniu powinno być: 05.09.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Złotów, ul. 

Leśna 7, 77-400 Złotów.. 

 

 

 

 

 


