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Ogłoszenie nr 540052751-N-2020 z dnia 24-03-2020 r.

Piotrków Trybunalski:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 521929-N-2020 

Data: 11/03/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Piotrków Trybunalski, Krajowy numer identyfikacyjny 59064846800000, ul. Pasaż Karola

Rudowskiego  10, 97-300  Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 327 796, e-

mail zamowienia.publiczne@piotrkow.pl, faks 447 327 798. 

Adres strony internetowej (url): www.bip.piotrkow.pl 

Adres profilu nabywcy: www.bip.piotrkow.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 5.1 

W ogłoszeniu jest: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w

postępowaniu ART. 25 UST. 1 PKT 1 zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) Wykazu

robót budowlanych, w szczególności potwierdzającego wykonanie co najmniej: 1 (jedno)

zamówienie odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. polegające na

budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej o wartości co najmniej 250.000,00 PLN brutto

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,

daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – wg

załącznika nr 5 do SIWZ, (w przypadku, gdy wykonawca wykonał w ramach jednego
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kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego postępowania winien wyodrębnić

zakres/rodzaj robót, o którym mowa powyżej i podać jego wartość) wraz z załączonymi

dowodami określającymi czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności

informacjami o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i

prawidłowo ukończone; Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z

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

dokumentów – inne dokumenty. 

W ogłoszeniu powinno być: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków

udziału w postępowaniu ART. 25 UST. 1 PKT 1 zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) Wykazu robót budowlanych, w szczególności potwierdzającego wykonanie co najmniej: 1

(jedno) zamówienie odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj.

polegające na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o wartości co

najmniej 250.000,00 PLN brutto wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem

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

wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których

roboty te zostały wykonane – wg załącznika nr 5 do SIWZ, (w przypadku, gdy wykonawca

wykonał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego

postępowania winien wyodrębnić zakres/rodzaj robót, o którym mowa powyżej i podać jego

wartość) wraz z załączonymi dowodami określającymi czy te roboty budowlane zostały

wykonane należycie, w szczególności informacjami o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie

z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; Dowodami, o których mowa, są

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane

były wykonywane, 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: Termin składania ofert: data 2020-03-26 godz. 09:00 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert: data 2020-04-10 godz. 09:00 


