
Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 111594-2012 z dnia 2012-04-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Przywidz 
1. Przedmiot zamówienia dotyczy opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 
Budowa hali sportowej w miejscowości Przywidz na podstawie projektu koncepcyjnego hali 
sportowej. 2. Zakres prac: 2.1 Wykonanie mapy do celów projektowych w... 
Termin składania ofert: 2012-04-20  

 

Numer ogłoszenia: 121512 - 2012; data zamieszczenia: 17.04.2012 
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 111594 - 2012 data 10.04.2012 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, woj. pomorskie, tel. 058 6825146, fax. 
058 6825225. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2). 
• W ogłoszeniu jest: Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem min. 2 prac 

projektowych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - odpowiadających 
swoim rodzajem opracowaniom projektowym stanowiącym przedmiot zamówienia o 
wartości 200 000,00 brutto łącznie. 

• W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem min. 2 
prac projektowych na budowę obiektów budowlanych kubaturowych z infrastrukturą, 
o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1200 m² (z wyłączeniem budownictwa 
mieszkaniowego) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - o wartości 
nie mniejszej niż 200 000,00 brutto łącznie. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4). 
• W ogłoszeniu jest: Warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, 
że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalnościach: -architektonicznej - konstrukcyjno - budowlanej -
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych. 

• W ogłoszeniu powinno być: Warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca 
wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania w 
specjalnościach: -architektonicznej - konstrukcyjno - budowlanej -instalacyjnej w 



zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 
• W ogłoszeniu jest: 20.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Gmina Przywidz ul. Gdańska 

7 83-047 Przywidz pok. 2.2.. 
• W ogłoszeniu powinno być: 26.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Gmina Przywidz ul. 

Gdańska 7 83-047 Przywidz pok. 2.2.. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3). 
• W ogłoszeniu jest: nie. 
• W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy 

przewiduje następujące warunki dokonania zmian postanowień niniejszej umowy: 1) 
zmiany w trakcie wykonywania umowy regulacji prawnych mających zastosowanie 
do przedmiotu umowy, których strony nie mogły przewidzieć w dniu zawierania 
umowy, 2) zaistnienia przyczyn niezależnych od działania Stron, których przy 
zachowaniu wszelkich należytych środków, nie można było przewidzieć ani im 
zapobiec. 6. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej w § 
8 ust. 5 pkt 1-2 niniejszej umowy termin realizacji przedmiotu umowy może ulec 
odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej 
przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 
okoliczności.. 

 


