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Ogłoszenie nr 12485 - 2017 z dnia 2017-01-23 r.

Puck:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 37376-2016
Data: 23/12/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Puck, Krajowy numer identyfikacyjny 19051973700000, ul. ul. 10 Lutego 29, 84100 Puck, woj.
pomorskie, państwo Polska, tel. 058 6732096 w. 40, e-mail ugpuckinwest@pro.onet.pl, faks 586 732 737.
Adres strony internetowej (url): bip.gmina.puck.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału Data 27/01/2017,
godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału Data
03/02/2017, godzina 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
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W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni
bitumicznej wraz z kanalizacją deszczową o wartości co najmniej 2 500 000,00 zł brutto każda
(potwierdzone dowodami, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, że
wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone). W celu przeliczenia na
PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach Zamawiający zastosuje średni
kurs Narodowego Banku Polskiego; • Wymagane jest by Wykonawca dysponował, co najmniej po jednej
osobie posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi we wszystkich branżach
wynikających z projektu. Potencjalni Wykonawcy z innych państw członkowskich Unii Europejskiej mogą
spełnić ten warunek składając dowód na posiadanie równoważnych uprawnień uzyskanych w swoich
krajach pochodzenia. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni
bitumicznej wraz z kanalizacją deszczową o wartości robót budowlanych co najmniej 2 500 000,00 zł brutto
każda (potwierdzone dowodami, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, że
wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone). W celu przeliczenia na
PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach Zamawiający zastosuje średni
kurs Narodowego Banku Polskiego; • Wymagane jest by Wykonawca dysponował, co najmniej po jednej
osobie posiadającej uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w branży:
inżynieryjnej drogowej – minimum z 3 letnim doświadczeniem, instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych,
wodociągowych i kanalizacyjnych – minimum z 3 letnim doświadczeniem oraz instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – minimum z 3 letnim doświadczeniem
Potencjalni Wykonawcy z innych państw członkowskich Unii Europejskiej mogą spełnić ten warunek
składając dowód na posiadanie równoważnych uprawnień uzyskanych w swoich krajach pochodzenia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o
kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
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