
 Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 243656-2010 z dnia 2010-08-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań 

Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji sali sesyjnej 

oraz sali konferencyjnej z uwzględnieniem poprawy ich akustyki w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

Szczegółowy opis przedmiotu... 

Termin składania ofert: 2010-08-17  

Numer ogłoszenia: 250712 - 2010; data zamieszczenia : 13.08.2010 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  243656 - 2010 data 09.08.2010 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 

8410500, fax. 061 8480556. 

SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który nale Ŝy zmieni ć: 

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.4).  

W ogłoszeniu jest:  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tego warunku Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku jeŜeli Wykonawca 

wykaŜe iŜ osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowym w branŜach: 

elektrycznej, budowlanej, architektury wnętrz..  

W ogłoszeniu powinno by ć: III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku 

jeŜeli Wykonawca wykaŜe iŜ osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowym w 

branŜach: elektrycznej, budowlanej, architektonicznej..  

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

W ogłoszeniu jest:  Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeŜeli Wykonawca wykaŜe się naleŜytym 

wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywaniem, w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, minimum 2 prac o wartości minimum 15 tys. zł brutto, których zakres 
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merytoryczny dotyczy wykonania projektu aranŜacji wnętrz tj. sal narad, sal konferencyjnych itp..  

W ogłoszeniu powinno by ć: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tego warunku Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeŜeli Wykonawca wykaŜe się 

naleŜytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywaniem, w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 prac w obiektach uŜyteczności publicznej, o 

wartości minimum 15 tys. zł brutto kaŜda, których zakres merytoryczny dotyczy wykonania projektu 

aranŜacji wnętrz.  

II.2) Tekst, który nale Ŝy doda ć: 

Miejsce, w którym nale Ŝy doda ć tekst:  IV.4.4).  

Tekst, który nale Ŝy doda ć w ogłoszeniu:  W związku z zadanymi pytaniami oraz dokonanymi 

zmianami zapisów SIWZ Zamawiający przedłuŜa termin składania i otwarcia ofert. Wyznaczone zostają 

nowe terminy: składania ofert - 20.08.2010 r. do godz. 11:00;otwarcia ofert - 20.08.2010 r. o godz. 

11:05..  
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