
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 252048-2015 z dnia 2015-09-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowy Żmigród 

Przedmiotem zamówienia jest Budowa hali sportowej 24x44 przy Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie z 

zapleczem socjalnym wraz z infrastrukturą w tym wyposażeniem wewnętrznym i zewnętrznym , 

instalacjami wod- kan, c.o. , wentylacyjną wraz z... 

Termin składania ofert: 2015-10-12 
 

Numer ogłoszenia: 266724 - 2015; data zamieszczenia : 08.10.2015 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  252048 - 2015 data 25.09.2015 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Gmina Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, woj. podkarpackie, tel. 013 

4415605, fax. 013 4415605 w. 37. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć: 

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.2). 

• W ogłoszeniu jest:  Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 

roboty budowlanej polegającej na budowie obiektów użyteczności publicznej o wartości robót 

minimum 1,6 mln brutto każda i kubaturze minimum 4.000 m3. 

• W ogłoszeniu powinno by ć: Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu ( 

zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej 

odpowiadającej swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, polegającej na 

wybudowaniu obiektu kubaturowego sportowego, hali sportowej, widowiskowo - sportowej, 

gimnastycznej, wystawowej, handlowej, warsztatowej lub innej hali wielkopowierzchniowej wraz z 

instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi, o kubaturze co najmniej 4.000,00 m3 i wartości 

minimum 1,6 mln zł brutto.. 

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4. 



• W ogłoszeniu jest:  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 12.10.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 2 38-230 

Nowy Żmigród pokój nr 19.. 

• W ogłoszeniu powinno by ć: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 16.10.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Nowy Żmigród ul. 

Mickiewicza 2 38-230 Nowy Żmigród pokój nr 19.. 

 


