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Formularz
Ogłoszenie nr 500019454-N-2017 z dnia 29-08-2017 r.

Zgorzelec:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 572926-N-2017
Data: 17/08/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miejska Zgorzelec, Krajowy numer identyfikacyjny 23082154600000, ul. ul. Domańskiego 7, 59900 Zgorzelec, woj. dolnośląskie,
państwo Polska, tel. 0-75 77 56 988, e-mail wzp@zgorzelec.com, faks 075 77 56 988.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl/

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: wykonawca wykaże, że: 1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: dwie roboty budowlane - w ramach dwóch odrębnych umów - w
zakresie modernizacji i/lub budowy i/lub remontów nawierzchni dróg i/lub chodników o łącznej wartości minimum 100.000,00 zł brutto wraz z
podaniem daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów, określających, czy
roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - Formularz Nr 3 do SIWZ. Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy Wykonawca
przedstawi w wykazie robót, kwotę wyrażoną w innej walucie niż PLN, Zamawiający do oceny spełniania warunku przyjmie średni kurs tej
waluty w stosunku do PLN publikowany przez NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania.
W ogłoszeniu powinno być: wykonawca wykaże, że: 1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: dwie roboty budowlane - w ramach dwóch odrębnych
umów - w zakresie modernizacji i/lub budowy i/lub remontów nawierzchni bitumicznych o łącznej wartości minimum 100.000,00 zł brutto
wraz z podaniem daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów, określających,
czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - Formularz Nr 3 do SIWZ. Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy Wykonawca
przedstawi w wykazie robót, kwotę wyrażoną w innej walucie niż PLN, Zamawiający do oceny spełniania warunku przyjmie średni kurs tej
waluty w stosunku do PLN publikowany przez NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania.

2017-08-29 07:48

