
Ogtoszenie powigzane: 
Ogloszenie nr 113720-20131 dnia 2013-03-21 r. Ogtoszenie o zamowieniu - Zakrzew 
Budowa parkingu z kostki betonowej o powierzchni - 2738,00m2 Budowa kanalizacji deszczowej- odwodnienie parkingu o dtugosci 
143,00m Budowa oswietlenia zewn^trznego -19 stup6w/24 oprawy x70Vat. Wymagany okres gwarancji na wykonane... 
Termin sktadania ofert: 2013-04-09 

Numer ogtoszenia W Biuletynie Zamowien Publicznych : 130372 - 2013; 
data zamieszczenia: 04.04.2013 

OGtOSZENIE 0 ZMIANIE OGtOSZENIA 

Ogtoszenie dotyczY: Ogtoszenia o zamowieniu. 
Informacje o zmienianym ogtoszenlu: 113720 - 2013 data 21.03.2013 r. 

SEKOA I: ZAMAWIAJACY 

Gmina Zal<rzew, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew, woj. mazowieckie, tel. 048 6105122, fax. 048 6105143. 

SEKGA II: ZMIANY W OGtOSZENIU 

11.1) Tekst, ktory nalezy zmienic: 

Miejsce, w ktorym znajduje si^ zmieniany tekst: III.3.2). 
W ogtoszeniu jest: Zamawiaĵ cy uzna za posiadanie wystarczaĵ cego doswiadczenia jezeli wykonawca 

wykaze, ze w okresie 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci 
jest krdtszy w tym okresie wybudowat: minimum 2 parking! o powierzchni minimum 2000,00m2 kazda, 
oraz CO najmniej 2 systemy oswietlenia ulicznego sktadajqcego si^ z minimum 10 stupow z oprawami 
oswietleniowymi. Ocena na podstawie dot^czonego do oferty wykazu robot wraz z dowodami 
potwierdzajqcymi nalezyte wykonanie w zakresie zgodnym z deklaracj^ wykonawcy (ilosc, wartosc, itp.). 

W ogtoszeniu powinno bye: Zamawiaĵ cy uzna za posiadanie wystarczaĵ cego doswiadczenia jezeli 
wykonawca wykaze, ze w okresie 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia 
dziatalnosci jest krotszy w tym okresie wybudowat: minimum 2 (dwa) parkingi z kostki betonowej lub z 
kamienia naturalnego o powierzchni minimum 2000,00m2 kazdy, oraz co najmniej 2 systemy oswietlenia 
ulicznego sktadajqcego siQ z minimum 10 stupow z oprawami oswietleniowymi. Ocena na podstawie 
dotqczonego do oferty wykazu robot wraz z dowodami potwierdzaj^cymi nalezyte wykonanie w zakresie 
zgodnym z deklaracj^ wykonawcy (ilosc, wartosc, itp.). 

• Miejsce, w ktorym znajduje si^ zmieniany tekst: IV.4.4). 
• W ogtoszeniu jest: IV.4.4) Termin sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postQpowaniu lub 

ofert: 09.04.2013 godzina 09:55, miejsce: Urz^d Gminy Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew, pok. 17. 
• W ogtoszeniu powinno bye: IV.4.4) Termin sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w 

postQpowaniu lub ofert: 12.04.2013 godzina 09:55, miejsce: Urzqd Gminy Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652 
Zakrzew, pok. 17. 

11.2) Tekst, ktory nalezy dodad: 

Miejsce, w ktorym nalezy dodac tekst: III.4.1). 
Tekst, ktory nalezy dodac w ogtoszeniu: Okreslenie robot budowlanych, ktorych dotyczy obowî zek 

wskazania przez wykonawcy w wykazie lub ztozenia poswiadczen, w tym informacja o robotach 
budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienalezycle: Wykaz robot powinien zawierac roboty 
budowlane w ilosci niezb^dnej do potwierdzenia spetniania warunku wiedzy i doswiadczenia t j . 
wybudowanie minimum 2 (dwoch) parkingow z koit^aJs^onowej lub z kamienia naturalnego o 
powierzchni minimum 200O,O0m2 kazdy, o r ^ « ^ najmnieĵ 3-(4w6ch) systemow oswietlenia ulicznego 
sktadaĵ cego si? z minimum 10 stupow L/iprawami oswietleniowymi oraz zat̂ czyc dowody, ze roboty te 
zostaty wykonane zgodnie z zasadami^tuki budowlanej i prawidtawo ukonczorifrrx . 

I 
inz. Slawomir Biclkowski 


