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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia

O
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INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 519759-N-2020
Data: 04/03/2020

SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Budzyń, Krajowy numer identyfikacyjny 57079101700000, ul. ul. Przemysłowa 16 A, 64-840 Budzyń,
woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 843 20!, e-mail pjankowski®budzyn.pl, m.grabarskibudzyn.pl,
faks 672 843 313.
Adres strony internetowej (url): http://bip.budzyn.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
11.1) Tekst,

który

należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Doświadczenia: Na potwierdzenie niniejszego warunku
Wykonawca złoży wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 łat przed
upływem terminu składania ofert, ajeżeh okres prowadzenia działalności jest krótszy—w tym okresie,
wykonali co najmniej dwie roboty budowlane branży drogowej polegającą na budowie lub przebudowie lub
remoncie drogi o nawierzchni bitumicznej i o wartości zadania : a) dla części Nr)

-

minimum 700 000.00 zł

brutto. b) dla części Nr 2. Nr 4 i Nr 5 minimum 250 000,00 zł brutto. c) dla części Nr 3 minimum 800
000.00 zł brutto. Wykonawca skladajqcy ofertę na wszystkie części będzie zobowiązany do wykazania
-

-

doświadczenia w zakresie wymienionym w ppkt c)
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Doświadczenia:Na potwierdzenie niniejszego warunku
Wykonawca złoży wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, ajeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

—

w tym okresie,

wykonali co najmniej dwie roboty budowlane branży drogowej poLegającą na budowie Lub przebudowie tub
remoncie drogi : a) o nawierzchni bitumicznej i o wartości zadania : I dla części Nr Ł

Ł z2

-

minimum 700
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000,00 zł brutto,
części Nr 3

[U dla części Nr 2, Nr 4 i Nr 5 minimum 250 000,00 zł brutto, b) o nawierzchni : [ki dla
-

z kostki betonowej o powierzchni min. 2500 m i bitumicznej o powierzchni min. 800 m2
wraz z oświetleniem drogowym wjednym lub kilku zadaniach. Wykonawca składający ofertę na
—

—

wszystkie części będzie zobowiązany do wykazania doświadczenia w zakresie wymienionym w ppkt b)
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: W
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin skiadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu:
Data: 2020-03-25. godzina: 11:30,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
posiępowaniu: Data: 2020-03-27. godzina: 11:30,
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