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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 171406 - 2012 data 24.05.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Iłża, Rynek 11, 27-100 Iłża, woj. mazowieckie, tel. 48 3412210, fax. 48 6163300.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.
W ogłoszeniu jest: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, był wykonawcą przy
realizacji co najmniej dwóch robót o podobnym charakterze i złożoności co do przedmiotu przetargu z
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone. Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, że był wykonawcą co najmniej dwóch robót
w obiektach służby zdrowia o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł lub przedstawi pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji własnego doświadczenia. Ocena
spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i
podanych w SIWZ) dołączonych do oferty..
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, był
wykonawcą przy realizacji co najmniej dwóch robót o podobnym charakterze i złożoności co do
przedmiotu przetargu z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem
dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone. Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, że był wykonawcą co najmniej
dwóch robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł lub przedstawi pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji własnego doświadczenia. Ocena
spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i
podanych w SIWZ) dołączonych do oferty..

Burmistrz Iłży
Andrzej Moskwa

file:///C:/Documents and Settings/Właściciel/Pulpit/182306-2012.html

1 z 1 2012-05-31 13:15


