
Numer ogłoszenia: 6674 - 2012; data zamieszczenia: 09.01.2012 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 
 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 3685 - 2012 data 04.01.2012 r. 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim, ul. Polna 3, 78-111 Ustronie Morskie, woj. 
zachodniopomorskie, tel. 94 351 59 44, fax. 94 351 59 44. 
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
 
    * Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.1. 
    * W ogłoszeniu jest: Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie wykonali lub wykonują należycie, co najmniej 2 usługi o wartości min. 50 tyś. zł brutto każda, 
odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. usługę ratownictwa 
wodnego w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia 
warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i 
uprawiających sporty wodne (Dz. U. z dnia 7 czerwca 1997 r. nr 57 poz.358 z późn. zm.) 2. 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie 
kryterium spełnia - nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy 
spełniają określone w SIWZ wymagania. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi 
jednoznacznie wynikać, iż wyżej wymienione warunki Wykonawca spełnił. Wykonawca, w zakresie 
wskazanym przez Zamawiającego zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert 
spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (art. 26 ust. 2a ustawy).. 
    * W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
- w tym okresie wykonali lub wykonują należycie, co najmniej 2 usługi o wartości min. 50 tyś. zł 
brutto każda, odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. usługę 
ratownictwa wodnego w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie 
określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i 
uprawiających sporty wodne (Dz. U. z dnia 7 czerwca 1997 r. nr 57 poz.358 z późn. zm.) oraz ustawy z 
dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 
208, poz 1240 z późn zm.) 2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w 
postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia - nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy 
dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w SIWZ wymagania. Z treści 
załączonych oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wyżej wymienione warunki 
Wykonawca spełnił. Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego zobowiązany jest 
wykazać nie później niż na dzień składania ofert spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 
1 ustawy (art. 26 ust. 2a ustawy).. 
 
    * Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV 4.4. 
    * W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 13.01.2012 godzina 11:00, miejsce: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim ul. 
Polna 3, 78-111 Ustronie Morskie pok. Nr 4 sekretariat.. 



    * W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub ofert: 17.01.2012 godzina 11:00, miejsce: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Ustroniu Morskim ul. Polna 3, 78-111 Ustronie Morskie pok. Nr 4 sekretariat.. 


