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Ogłoszenie nr 500249252-N-2018 z dnia 17-10-2018 r.
Września:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 633204-N-2018
Data: 08/10/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Września, Krajowy numer identyfikacyjny 52660100000, ul. ul. Ratuszowa 1, 62300 Września, woj.
wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 4360880 w. 146, e-mail tomasz.koralewski@wrzesnia.pl, faks
614 362 500.
Adres strony internetowej (url):

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: 1) warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie wykonali budowę lub przebudowę lub rozbudowę nawierzchni drogowych o nawierzchni
asfaltowej wraz z budową lub przebudową lub rozbudową infrastruktury towarzyszącej (sieci sanitarne,
wodociągowe, deszczowe, oświetlenie) o wartości łącznej nie mniejszej niż 1.500.000 złotych brutto
(słownie: jeden miliony pięćset tysięcy złotych), w tym jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż
1.000.000 złotych brutto (słownie: jeden milion złotych brutto), 2) warunek ten zostanie spełniony jeśli
wykonawca przedstawi, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej osobą posiadającą uprawnienia
budowlane specjalności drogowej do pełnienia funkcji kierownika budowy.
W ogłoszeniu powinno być: 1) warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie wykonali budowę lub przebudowę lub rozbudowę nawierzchni drogowych o
nawierzchni asfaltowej wraz z budową lub przebudową lub rozbudową infrastruktury towarzyszącej (np.:
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sieci sanitarne, wodociągowe, deszczowe, oświetlenie) o wartości łącznej nie mniejszej niż 1.500.000
złotych brutto (słownie: jeden miliony pięćset tysięcy złotych), w tym jedno zamówienie o wartości nie
mniejszej niż 1.000.000 złotych brutto (słownie: jeden milion złotych brutto), 2) warunek ten zostanie
spełniony jeśli wykonawca przedstawi, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej osobą
posiadającą uprawnienia budowlane specjalności drogowej do pełnienia funkcji kierownika budowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-10-22, godzina: 09:45
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-10-24, godzina: 09:45
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