
 

Ogłoszenia powiązane: 

Ogłoszenie nr 19412-2017 z dnia 03-02-2017 - Bytom  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej Dokumentacji Projektowej, innej niezbędnej 

dokumentacji oraz realizacja kompletnych robót budowlanych wraz dostawą sprzętu i wyposażenia, o 

których...  

Termin składania ofert/wniosków: 20-02-2017 

Ogłoszenie nr 29233 - 2017 z dnia 2017-02-21 r. 

Bytom:  

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 

Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 19412 

Data: 03/02/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Bytomski Sport Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 24369953000000, ul. Ul. Rynek  19, 41902   

Bytom, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 288 08 88, e-mail s.kaminski@bytomskisport.com, faks 32 289 

10 53.  

Adres strony internetowej (url): http://bip.bytomskisport.com/ 

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: Określenie warunków: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział 

mogą brać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. 

W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał wiedzę i doświadczenie niezbędne do 

wykonania zamówienia, tj. wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 



jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa (2) zamówienia (roboty 

budowlane) obejmujące wykonanie w ramach odrębnych umów (kontraktów) co najmniej jednego 

piłkarskiego boiska z nawierzchnią z trawy syntetycznej o powierzchni pola gry nie mniejszej niż 90x60 m, 

o wartości nie mniejszej niż 1 600 000,00 złotych brutto każda robota budowlana  

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

udział mogą brać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w zakresie zdolności technicznej lub 

zawodowej. W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał wiedzę i doświadczenie 

niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa (2) 

zamówienia (roboty budowlane) w ramach odrębnych umów (kontraktów), obejmujące swym zakresem 

budowę lub przebudowę lub modernizację co najmniej jednej płyty boiska piłkarskiego z nawierzchnią z 

trawy syntetycznej o powierzchni pola gry nie mniejszej niż 90x60 m, o wartości wraz z robotami 

towarzyszącymi nie mniejszej niż 1 600 000,00 złotych brutto - każda robota 

 

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: 

24/02/2017, godzina: 11:30,  

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

postępowaniu: Data: 28/02/2017, godzina: 11:30.  

 

 

 

  


