
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 11092-2011 z dnia 2011-01-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zawady
Inwestycja obejmuje wykonanie: 1. Sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC o średnicy 200mm o dł.
2767,5 mb 2. Sieć kanalizacji tłocznej z rur PE - HD o średnicy 110mm o dł. 1189,0 mb 3. Sieć
kanalizacji tłocznej z rur PE - HD o...
Termin składania ofert: 2011-02-11

Numer ogłoszenia: 39197 - 2011; data zamieszczenia: 03.02.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 11092 - 2011 data 24.01.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Popów Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Zawady, woj. śląskie, tel. 034 3177067, fax.

034 3177067.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.

W ogłoszeniu jest: W ciągu pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie

zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie odpowiadających

swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Sporządzony wykaz musi zawierać co

najmniej 3 zakończone roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi

zamówienia. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia zamawiający

uznaje roboty polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej oraz

grawitacyjnej i tłocznej. Za roboty odpowiadające wartością przedmiotowi zamówienia

zamawiający uznaje roboty o wartości brutto równej i przekraczającej kwotę 7. 000 000 zł.

Zamawiający wymaga, aby wartość pojedynczego wskazanego w wykazie zamówienia była

wartością zamówienia realizowanego na 1 obiekcie budowlanym ( nie dopuszcza się sumowania

wartości obiektów o niższej wartościach wykonanych dla jednego inwestora). W celu potwierdzenia

spełniania niniejszych warunków Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz robót sporządzony

według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te

zostały wykonane należycie - referencje. spełnia/nie spełnia.

W ogłoszeniu powinno być: W ciągu pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie

zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie odpowiadających

swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Sporządzony wykaz musi zawierać co

najmniej 2 zakończone roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi

zamówienia. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia zamawiający

uznaje roboty polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej oraz

grawitacyjnej i tłocznej. Za roboty odpowiadające wartością przedmiotowi zamówienia

zamawiający uznaje roboty o wartości brutto równej i przekraczającej kwotę 7. 000 000 zł.

Zamawiający wymaga, aby wartość pojedynczego wskazanego w wykazie zamówienia była

wartością zamówienia realizowanego na 1 obiekcie budowlanym ( nie dopuszcza się sumowania

wartości obiektów o niższej wartościach wykonanych dla jednego inwestora). W celu potwierdzenia

spełniania niniejszych warunków Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz robót sporządzony

według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te

zostały wykonane należycie - referencje. spełnia/nie spełnia.


