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Otwock: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 

Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 631071-N-2018  

Data: 2.10.2018  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Otwock, Krajowy numer identyfikacyjny 1326877000000, ul. ul. Armii Krajowej  5, 05400   Otwock, woj. 

mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 792 001, e-mail umotwock@otwock.pl, faks 227 794 225.  

Adres strony internetowej (url): www.bip.otwock.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2  

W ogłoszeniu jest: Data: 2018-10-22, godzina: 10:00,  

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-10-26, godzina: 10:00,  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: III  

Punkt: 1.3  

W ogłoszeniu jest: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie 

wykonał co najmniej 2 roboty polegające na wykonaniu nawierzchni utwardzonych z płyt betonowych typu 

terazzo minimum 2 000 m2 każda i co najmniej 2 roboty polegające na wykonaniu alejek parkowych z 

nawierzchni typu HanseGrand minimum 1 000 m2 każda. ¬ Warunek zostanie za spełniony jeżeli Wykonawca 

wykaże, iż dysponuje/będzie dysponował co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu 

zamówienia na stanowisku: Kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynierii 

drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w zakresie pełnionej funkcji, które zostały 



wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.  

W ogłoszeniu powinno być: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym 

okresie wykonał co najmniej 2 roboty polegające na wykonaniu nawierzchni utwardzonych z płyt betonowych 

typu terazzo minimum 2 000 m2 każda lub na wykonaniu nawierzchni utwardzonych o powierzchni minimum 2 

000 m2 każda z płyt granitowych i co najmniej 2 roboty polegające na wykonaniu alejek parkowych z nawierzchni 

typu/wg technologii HanseGrand minimum 1 000 m2 każda. Warunek zostanie za spełniony jeżeli Wykonawca 

wykaże, iż dysponuje/będzie dysponował co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu 

zamówienia na stanowisku: Kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynierii 

drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w zakresie pełnionej funkcji, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.  

II.2) Tekst, który należy dodać  

Miejsce, w którym należy dodać tekst:  

Numer sekcji: II  

Punkt: 4  

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: ¬ Ilekroć w dokumentacji przetargowej użyto znaków towarowych, 

nazwy producenta, patentów, pochodzenia Zamawiający po przedmiotowym wskazaniu dodaje sformułowanie 

„lub równoważny”. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie użyte w niniejszej SIWZ winny być 

interpretowane jako definicje standardów i propozycje Zamawiającego, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań 

mających zastosowanie w SIWZ. Jeżeli w dokumentacji użyto nazw producentów urządzeń lub materiałów przy 

realizacji zamówienia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń, materiałów i sprzętu innych producentów 

o parametrach lepszych/nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji przetargowej. Innymi słowy jako 

„równoważne” Zamawiający przyjmuje materiały o parametrach technicznych takich samych lub lepszych w 

porównaniu z parametrami materiałów wzorcowych przedstawionych w dokumentacji.  

 


