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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Mikołów, Krajowy numer identyfikacyjny 27625763000000, ul. Rynek 16, 43-190
Mikołów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 248 500, e-mail sez@mikolow.eu, faks
323 248 400.
Adres strony internetowej (url): www.bip.mikolow.eu

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał 1 robotę budowlaną polegającą na budowie,
lub przebudowie lub rozbudowie, lub nadbudowie budynku zaliczonego do kategorii IX, lub XI,
lub XII określonej w załączniku do ustawy Prawo Budowlane, o powierzchni użytkowej nie
mniejszej niż 500 m2 i wartości robót min. 4 000 000,00 zł;
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże,
że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał 1 robotę budowlaną polegającą
na budowie, lub przebudowie lub rozbudowie, lub nadbudowie budynku zaliczonego do

kategorii IX, lub XI, lub XII określonej w załączniku do ustawy Prawo Budowlane, o
powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 500 m2 i wartości robót min. 1 500 000,00 zł;

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1)
W ogłoszeniu jest: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
następujących oświadczeń lub dokumentów: a) Wykazu potwierdzającego wykonanie w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie wykonał 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, lub
przebudowie lub rozbudowie, lub nadbudowie budynku zaliczonego do kategorii IX, lub XI, lub
XII określonej w załączniku do ustawy Prawo Budowlane o powierzchni użytkowej nie
mniejszej niż 500 m2 i wartości robót min. 4 000 000,00 zł z podaniem jej rodzaju, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz, którego robota ta została wykonana, wraz z
załączeniem dowodów określających czy ta robota została wykonana należycie, w szczególności
informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończona, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego robota budowlana była wykonywana, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie następujących oświadczeń lub dokumentów: a) Wykazu potwierdzającego wykonanie w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał 1 robotę budowlaną polegającą na budowie,
lub przebudowie lub rozbudowie, lub nadbudowie budynku zaliczonego do kategorii IX, lub XI,
lub XII określonej w załączniku do ustawy Prawo Budowlane o powierzchni użytkowej nie
mniejszej niż 500 m2 i wartości robót min. 1 500 000,00 zł z podaniem jej rodzaju, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz, którego robota ta została wykonana, wraz z
załączeniem dowodów określających czy ta robota została wykonana należycie, w szczególności
informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończona, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego robota budowlana była wykonywana, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2.)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert Data: 2019-07-05, godzina 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert Data: 2019-07-12, godzina 12:00

