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Ogłoszenie nr 54144 - 2017 z dnia 2017-03-29 r.  

Katowice:  

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 45127-2017 

Data: 16/03/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Stadion Śląski Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 243373827, ul. Reymonta  24/203, 

40-029  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48(32)3482790, e-mail 

eliza.ziolo@stadionslaski.pl, faks +48(32)2482795.  

Adres strony internetowej (url): https://bip-slaskie.pl/stadionslaski/ 

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:  

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: Zdolność techniczna lub zawodowa; określenie warunków: Zamawiający 

uzna spełnienie ww. warunku jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 

prawidłowo ukończył co najmniej 3 roboty budowlane w zakresie kompleksowej budowy lub 

przebudowy budynku w konstrukcji żelbetowej, monolitycznej wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną: instalacjami wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną i 

wentylacją mechaniczną, o kubaturze min. 10 000 m3 o wartości co najmniej 4 000 000 zł 

brutto każda. (…)  

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa; określenie warunków: 

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 3 roboty budowlane: - w zakresie 

kompleksowej budowy lub przebudowy budynku w konstrukcji żelbetowej, monolitycznej, lub 

- w zakresie kompleksowej budowy lub przebudowy budynku w konstrukcji szkieletowej 

żelbetowej, monolitycznej (wypełnionej ścianami o konstrukcji tradycyjnej lub z płyt gipsowo-

kartonowych), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: instalacjami wodno-kanalizacyjną, 

centralnego ogrzewania, elektryczną i wentylacją mechaniczną, o kubaturze min. 10 000 m3 o 

wartości co najmniej 4 000 000 zł brutto każda. (…)  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

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

postępowaniu: data: 31/03/2017, godzina: 12:30 (…) 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu: data: 04/04/2017, godzina: 12:30 (…) 

 

 

 


