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Ogłoszenie nr 500066365-N-2018 z dnia 27-03-2018 r.

Rozprza:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 534112-N-2018 

Data: 20/03/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Rozprza, Krajowy numer identyfikacyjny 59064800800000, ul. ul. 900-lecia  3, 97340  

Rozprza, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 044 6496574, 6496108 w. 14, e-mail

inwestycje@rozprza.pl, faks 446 158 006. 

Adres strony internetowej (url): www.rozprza.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.3 lit a 

W ogłoszeniu jest: Warunek zostanie przez zamawiającego uznany za spełniony w przypadku,

gdy Wykonawca wykaże, że: a) wykonał (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

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

najmniej jedno zamówienie odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia tj.

podlegające na budowie budynku należącego do kategorii obiektów budowlanych: IX, XI, XII,

XIV, XV lub XVI – wg załącznika do ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2016.290 z późn.

zm.) o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 900 m2 o wartości roboty nie mniejszej niż
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2.700.000,00 zł brutto. W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w

innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu

średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w

walutach innych niż PLN). 

W ogłoszeniu powinno być: Warunek zostanie przez zamawiającego uznany za spełniony w

przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że: a) wykonał (zakończył) w okresie ostatnich 10 lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w

tym okresie, co najmniej jedno zamówienie odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego

zamówienia tj. podlegające na budowie budynku należącego do kategorii obiektów

budowlanych: IX, XI, XII, XIV, XV lub XVI – wg załącznika do ustawy Prawo Budowlane (t.j.

Dz.U.2016.290 z późn. zm.) o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 900 m2 o wartości

roboty nie mniejszej niż 2.700.000,00 zł brutto. W przypadku robót, których wartość została

wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN

przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót

rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 5.1 ppkt 3) 

W ogłoszeniu jest: wykazu robót budowlanych, o których mowa w rozdziale V pkt 2 ppkt 3 lit

a) tj. co najmniej jednej roboty podlegającej na budowie budynku należącego do kategorii

obiektów budowlanych: IX, XI, XII, XIV, XV lub XVI – wg załącznika do ustawy Prawo

Budowlane (t.j. Dz.U.2016.290 z późn. zm.) o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 900 m2

o wartości roboty nie mniejszej niż 2.700.000,00 zł brutto wykonanej nie wcześniej niż w

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca

wykonania i podmiotów, na rzecz których robota została wykonana, z załączeniem dowodów

określających czy robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o

tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo

ukończona, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana była wykonywana, a jeżeli z
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uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów - inne dokumenty 

W ogłoszeniu powinno być: wykazu robót budowlanych, o których mowa w rozdziale V pkt 2

ppkt 3 lit a) tj. co najmniej jednej roboty podlegającej na budowie budynku należącego do

kategorii obiektów budowlanych: IX, XI, XII, XIV, XV lub XVI – wg załącznika do ustawy

Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2016.290 z późn. zm.) o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż

900 m2 o wartości roboty nie mniejszej niż 2.700.000,00 zł brutto wykonanej nie wcześniej niż

w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca

wykonania i podmiotów, na rzecz których robota została wykonana, z załączeniem dowodów

określających czy robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o

tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo

ukończona, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana była wykonywana, a jeżeli z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów - inne dokumenty 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Data: 2018-04-05, godzina: 10:00 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-04-10, godzina: 10:00 


