
Numer ogłoszenia: 46553 - 2009; data zamieszczenia: 06.03.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 42601 - 2009 data 26.02.2009 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 
12 000, fax. (061) 65 12 211.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2. 
• W ogłoszeniu jest: wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie co najmniej trzy roboty, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. 
budowy bądź remontu nawierzchni ulic* i lub zatok parkingowych z kostki brukowej o pow. min. 
1500m² każda, potwierdzone referencjami - dokumentami, że roboty te zostały wykonane 
należycie. Referencje muszą potwierdzać wymagany zakres prac, termin i miejsce realizacji), 
*Zgodnie z definicją Encyklopedii PWN ulica to niezabudowany teren w obrębie miasta (osiedla, 
wsi) na ogół dwustronnie ograniczony szeregami budynków lub zespołami zieleni. Z kolei z 
definicji z ustawy o drogach publicznych ulica to droga na terenie zabudowy lub przeznaczonym 
do zabudowy zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (...) oraz z 
komentarza LEX do art. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ulica w 
potocznym rozumieniu jest to droga w mieście lub osiedlu, składająca się z jezdni przeznaczonej 
do ruchu kołowego i chodnika przeznaczonego dla pieszych (...). 

• W ogłoszeniu powinno być: wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie co najmniej trzy roboty, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi 
zamówienia tj. budowy bądź remontu nawierzchni ulic i lub zatok parkingowych, dróg i 
parkingów w osiedlach mieszkaniowych, dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, placów 
przed dworcami, pętli autobusowych (roboty w drogach niezaliczone do żadnej kategorii dróg 
publicznych) z kostki brukowej o pow. min. 1500m² każda, potwierdzone referencjami - 
dokumentami, że roboty te zostały wykonane należycie. Referencje muszą potwierdzać 
wymagany zakres prac, termin i miejsce realizacji.. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4). 
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 19.03.2009 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Rynek 1 62-020 Swarzędz 
Biuro Obsługi Interesanta - Kancelaria Urzędu.. 

• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub ofert: 25.03.2009 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Rynek 1 62-
020 Swarzędz Biuro Obsługi Interesanta - Kancelaria Urzędu.. 
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