
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 275428-2013 z dnia 2013-07-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skórzec

2.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej do pól uprawnych - działki nr geod. 1100 i 

1102 w m. Dąbrówka-Wyłazy - na odcinku 1.200 mb, o szerokości 5,0 m. 2.2. Zakres prac obejmuje: a) 

podbudowę z kruszywa...

Termin składania ofert: 2013-07-31 

Numer ogłoszenia: 282286 - 2013; data zamieszczenia: 18.07.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 275428 - 2013 data 15.07.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Skórzec, ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec, woj. mazowieckie, tel. 025 6312891, fax. 025 

6312891.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).

W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i 

doświadczenia, jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, zgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na 

budowie, przebudowie bądź remoncie drogi na odcinku co najmniej 1.000 mb w ramach jednego 

zamówienia, obejmującą w swym zakresie wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego i 

wzmocnienie gruntu spoiwem hydraulicznym. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w 

złożonych oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w części VI SIWZ..

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy 

i doświadczenia, jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, zgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na 

budowie, przebudowie bądź remoncie dróg o łącznej długości wybudowanych, przebudowanych bądź 

wyremontowanych odcinków co najmniej 1.000 mb, każda obejmującą w swym zakresie wykonanie 

podbudowy z kruszywa naturalnego i wzmocnienie gruntu spoiwem hydraulicznym. Ocena spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w 
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oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w 

części VI SIWZ..
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