1z1

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=20...

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 41320-2016 z dnia 2016-02-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Września
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad budową sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we
Wrześni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. Realizacja zamówienia...
Termin składania ofert: 2016-03-02

Numer ogłoszenia: 20189 - 2016; data zamieszczenia: 29.02.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 41320 - 2016 data 24.02.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, woj. wielkopolskie, tel. 061 4360880 w. 146, fax. 061 4362500.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
W ogłoszeniu jest: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonywali należycie usługi polegające na pełnieniu
funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji obejmujących: a) budowę lub rozbudowę obiektów kubaturowych o wartości
nadzorowanych robót łącznej nie mniejszej niż 3.500.000,00 złotych brutto (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych) oraz b) 1 zadania
dotyczącego budowy sali sportowej o kubaturze nie mniejszej niż 6.500 m3..
W ogłoszeniu powinno być: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonywali należycie usługi polegające na
pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy przy realizacji inwestycji obejmujących: a) budowę lub rozbudowę obiektów
kubaturowych o wartości nadzorowanych robót łącznej nie mniejszej niż 3.500.000,00 złotych brutto (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy
złotych) oraz b) 1 zadania dotyczącego budowy sali sportowej o kubaturze nie mniejszej niż 6.500 m3..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: 02.03.2016 godzina 09:45.
W ogłoszeniu powinno być: 03.03.2016 godzina 09:45.
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