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Ogłoszenie powiązane:

ogłoszenie nr 5743a-2o14 z dnia 2014-02-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Piotrków Trybunalski
paebudowa ulicy Starowarszawskiej wrazz przebudową mostu oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej w

Piotrkowie Trybunalskim W ramach Projektu Trakt Wielu Kultur - rozwój potencjału turystycznego Miasta

poprzez rewital izację.,.
Termin składania ofert: 2014-03-06

Numer ogłoszenia: 67084 - 2014i data zamieszczenia: 27.02_2014

oGŁoSZENIE o ZMlAN!E oGŁoSZENlA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

lnformacje o zmienianym ogłoszeniu: 57430 _ 2014 data 19.02.2o14 r.

SEKCJA l: ZAMAWIAJACY

Miasto piotrków Trybunalski, ul. pasaż Rudowskiego 10, 97-300 PiotrkÓw Trybunalski, woj. łódzkie, te|.044

7327796, fax, 044 7327798.

l1.1) Tekst, który należy zmienió:

Miejsce, w którym znajduje się zmienlany tekst: ll1.3,2),

W ogłoszeniu jest: Wykaze co najmniej dwa zamowienia (wykonane w okresie ostatnich Pięciu lat Przed

upływem terminu składania ofert, a jezeli okres prowadzenia działalnościjest krótszY to w tYm okresie)

odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia tj - o wartości całkowitej co najmniej

1 ooo oo0 zł brutto każda, polegających na budowie lub przebudowie drogi, w tym przynajmniejjednego

przy wykonaniu robot mostowych o wartości min, 600.000 zł brutto wrazz infrastrukturątowarzYszącą-

wg załącznik a nr 4. Załączy dokumenty czy roboty te zostały wykonane w sposÓb naleŻYtY oraz

wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie zzasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: - przy dokonaniu ocenY sPełniania warunkÓw

zamawiający będzie się kierował regułą spełnia albo nie spełnia, - niespełnienie chociazbY jednego

warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcY wYkluczonego

uznaje się za odrzuconą. ocena spełniania powyzszych warunków nastąpi na podstawie oŚwiadczeń lub

dokumentow zawartych w ofercie.,

W ogłoszeniu powinno być: Warunkiem ubiegania się o zamówienie jest koniecznoŚĆ Przedstawienia

wykazu wykonanych w ciągu pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamÓwienia, a

jezeli okres prowadzenia działalnościjest krotszy to w tym okresie, co najmniej dwÓch zamowień

odpowiadających zakresowi izłozoności porownywalnejz przedmiotem niniejszego zamówienia wrazz

referencjami o wańości całkowitej co najmniej 1.0OO OOO zł brutto kaZda, polegających na budowie lub
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przebudowie drogi oraz przynajmniejjednego zamówienia przy wykonaniu robot mostowych o wartoŚci

min. 600.000 zł brutto wrazz infrastrukturą towarzyszącą. Załączy dokumenty czy roboty te zostały

wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończone, Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: - PrzY

dokonaniu oceny spełniania warunkow zamawiający będzie się kierował regułą spełnia albo nie sPełnia, -

niespełnienie chociazby jednego warunku skutkowac będzie wykluczeniem wykonawcy z PostęPowania;

ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Ocena spełniania powyższych warunkÓw

nastąpi na podstawie oświadczeń lub dokumentów zawartych w ofercie..
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