Znak sprawy: NZ.273.188.2015.RZA

Kraków, dnia 11.09.2015 r.

TABLICA OGŁOSZEŃ
Budowa hali sportowej w dobudowie do istniejącego budynku szkoły, VII
Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Skarbińskiego 5 w Krakowie wraz z
dostosowaniem, przebudową pomieszczeń w budynku szkoły oraz z
zagospodarowaniem terenu m. in. w infrastrukturę techniczną w tym
przebudowy i przekładki sieci i przyłączy, układ komunikacyjny, parking,
zieleń, małą architekturę, dojścia.
Sprawa numer: NZ.273.188.2015.RZA
Numer ogłoszenia: 134901 – 2015; data zamieszczenia: 11.09.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 126239 - 2015 data 25.08.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków, woj.
małopolskie, tel. 0-12 616-64-40, fax. 0-12 616-64-00.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który naleŜy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
• W ogłoszeniu jest: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki określone w art. 22 ust. 1 upzp, a w szczególności wykaŜą, Ŝe: posiadają niezbędną
wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert
wykonali co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie hali
sportowej lub sali gimnastycznej wraz z zapleczem o powierzchni zabudowy minimum 1.000 m² w
zakresie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych (instalacje sanitarne, wodociągowe,
kanalizacyjne, ogrzewcze, wentylacyjne mechaniczne, klimatyzacji, telekomunikacyjne,
elektryczne, piorunochronne) wraz z wykończeniem wnętrz o wartości minimum 5.500.000,00
złotych brutto, w tym co najmniej jedna hala sportowa lub sala gimnastyczna z posadzką sportową
wielowarstwową na legarach z wykładziną sportową grubości minimum 9 mm..
• W ogłoszeniu powinno być: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 upzp, a w szczególności wykaŜą, Ŝe: posiadają
niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert wykonali co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub
przebudowie hali sportowej lub sali gimnastycznej wraz z zapleczem o powierzchni zabudowy
minimum 1.000 m² i kubaturze minimum 10.000 m3 kaŜda, w zakresie robót ogólnobudowlanych i
instalacyjnych (instalacje sanitarne, wodociągowe, kanalizacyjne, ogrzewcze, wentylacyjne
mechaniczne, klimatyzacji, telekomunikacyjne, elektryczne, piorunochronne) wraz z wykończeniem
wnętrz, w tym co najmniej jedna hala sportowa lub sala gimnastyczna z posadzką sportową
wielowarstwową, wykładziną sportową na legarach.

Rozdzielnik:
1 x Tablica ogłoszeń
1 x Strona internetowa
1 x a/a.
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