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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.1.3

Punkt: 1

W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1) doświadczenie wykonawcy:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty

budowlanej dotyczącej: a) remontu kanalizacji deszczowej obejmującej regulacje pionowe wpustów ulicznych i włazów

kanałowych o łącznej ilości nie mniejszej niż 100 szt., b) remontów nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o

łącznej powierzchni nie mniejszej niż 400m2. Warunek będzie spełniony, kiedy wykonawca wykaże wykonanie ww.

zakresu robót budowlanych - łącznie w jednym zadaniu lub oddzielnie w kilku odrębnych zadaniach, przy czym każde

odrębne zadanie dotyczące: a) remontu kanalizacji deszczowej będzie obejmować regulacje pionowe wpustów ulicznych i

włazów kanałowych o ilości nie mniejszej niż 10 szt., b) remontu nawierzchni z mieszanek mineralnobitumicznych będzie

obejmować powierzchnię o ilości nie mniejszej niż 50m2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

na podstawie art.23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna) ww. warunki udziału w postępowaniu spełniają w następujący

sposób: - przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia musi posiadać

doświadczenie w zakresie określonym w pkt 10.2.3.1a lub 1b SIWZ, z tym że wymóg posiadania wyżej wymienionego

doświadczenia dotyczy wykonawców zamierzających bezpośrednio realizować zamówienie.

W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1) doświadczenie

wykonawcy: Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej

roboty budowlanej dotyczącej: a) remontu kanalizacji deszczowej/ lub deszczowo-sanitarnej obejmującej regulacje
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pionowe wpustów ulicznych i włazów kanałowych o łącznej ilości nie mniejszej niż 100 szt., b) remontów nawierzchni

z mieszanek mineralno-bitumicznych o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 400m2. Warunek będzie spełniony, kiedy

wykonawca wykaże wykonanie ww. zakresu robót budowlanych - łącznie w jednym zadaniu lub oddzielnie w kilku

odrębnych zadaniach, przy czym każde odrębne zadanie dotyczące: a) remontu kanalizacji deszczowej lub deszczowo-

sanitarnej będzie obejmować regulacje pionowe wpustów ulicznych i włazów kanałowych o ilości nie mniejszej niż 10

szt., b) remontu nawierzchni z mieszanek mineralnobitumicznych będzie obejmować powierzchnię o ilości nie mniejszej

niż 50m2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art.23 UPZP (np. konsorcjum,

spółka cywilna) ww. warunki udziału w postępowaniu spełniają w następujący sposób: - przynajmniej jeden z

wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia musi posiadać doświadczenie w zakresie określonym w

pkt 10.2.3.1a lub 1b SIWZ, z tym że wymóg posiadania wyżej wymienionego doświadczenia dotyczy wykonawców

zamierzających bezpośrednio realizować zamówienie.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.6.2

Punkt:

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:

2020-01-10, godzina: 10:30,

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-01-13, godzina: 10:30,
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