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Ogłoszenie nr 540160680-N-2020 z dnia 26-08-2020 r.

Chełmża:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 577915-N-2020 

Data: 26/08/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny

34125621100000, ul. Nowa Chełmża  3, 87-140  Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie, państwo

Polska, tel. 56 675 66 57, e-mail info@gminachelmza.pl, faks 56 675 66 57. 

Adres strony internetowej (url): http://wodkan.gminachelmza.pl/index.php?

option=com_content&view=article&id=12 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III.1. 

Punkt: 3) 

W ogłoszeniu jest: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że: 1) wykonał nie wcześniej

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

działalności jest krótszy - w tym okresie, jedną robotę budowlaną w ramach jednego zamówienia

( umowy) odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot

zamówienia tj. na budowie/przebudowie/remoncie/modernizacji sieci kanalizacyjnej o wartości

zbliżonej do wartości zamówienia ( Uwaga: pod pojęciem sieci kanalizacyjnej rozumie się sieć

lub sieć, przyłącza i przepompownie). 2) dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji

zamówienia osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i
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kanalizacyjnych, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy. 

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że: 1)wykonał nie

wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jedną robotę budowlaną w ramach

jednego zamówienia ( umowy) odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym

stanowiącym przedmiot zamówienia tj. na budowie/przebudowie/remoncie/modernizacji sieci

kanalizacyjnej o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto 2)dysponuje lub będzie

dysponował na czas realizacji zamówienia osobą posiadającą uprawnienia do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

wodociągowych i kanalizacyjnych, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy. 


