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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 204392015 z dnia 20150216 r. Ogłoszenie o zamówieniu  Głuchołazy
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Las  Etap III. 2. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać
kanalizację sanitarna grawitacyjną DN 200  240,30 m 4. Zamówienie będzie...
Termin składania ofert: 20150302

Numer ogłoszenia: 21193  2015; data zamieszczenia: 17.02.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 20439  2015 data 16.02.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
"Wodociągi" Sp. z o.o., ul. Reymonta 12, 48340 Głuchołazy, woj. opolskie, tel. 077 4391932, fax. 0774391742.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
W ogłoszeniu jest: Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki, (w
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki te winien spełnić co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy ci
Wykonawcy wspólnie) wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy  w
tym okresie, należycie wykonali (zakończyli) co najmniej trzy roboty budowlane, polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej o wartości co najmniej 100.000,00
PLN (słownie: sto tysięcy złotych) netto (bez podatku VAT), wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów
dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone..
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W ogłoszeniu powinno być: Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Wykonawcy muszą spełnić następujące
warunki, (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki te winien spełnić co najmniej jeden z Wykonawców albo
wszyscy ci Wykonawcy wspólnie) wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest
krótszy  w tym okresie, należycie wykonali (zakończyli) co najmniej trzy roboty budowlane, polegające na budowie kanalizacji sanitarnej o wartości co najmniej
100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) netto (bez podatku VAT) każda robota, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.03.2015 godzina 11:00, miejsce: Ofertę należy złożyć
w siedzibie punktu kontaktowego Zamawiającego: Wodociągi Sp. z o.o. ul. Andersa 94, 48340 Głuchołazy, Polska w sekretariacie na I piętrze..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.03.2015 godzina 11:00, miejsce: Ofertę
należy złożyć w siedzibie punktu kontaktowego Zamawiającego: Wodociągi Sp. z o.o. ul. Andersa 94, 48340 Głuchołazy, Polska w sekretariacie na I piętrze..
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