Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 114609-2016 z dnia 2016-07-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Teresin
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 380846W w miejscowości Teresin (ul.
Lipowa). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje: a). przebudowę drogi gminnej nr 380846W
w
miejscowości
Teresin
(ul.
Lipowa)
-...
Termin składania ofert: 2016-07-19
Numer

ogłoszenia:

135843

-

2016;

data

zamieszczenia:

14.07.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 114609 - 2016 data 01.07.2016 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Teresin, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin, woj. mazowieckie, tel. 046 8613815, fax. 046 8613815.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:





Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.
W ogłoszeniu jest: Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wykazania, że w ciągu ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, Wykonawca wykonał: a).1 robotę budowlaną polegającą na budowie bądź
przebudowie dróg lub ulic, swoim zakresem obejmującą w szczególności wykonanie nawierzchni z
płyt kamiennych (powierzchnia min. 1000 m2 ) oraz nawierzchni z kostki betonowej (powierzchnia
min. 3000 m2 ). Wartość wykazanej roboty budowlanej winna wynosić nie mniej niż 700.000,00
złotych brutto - słownie złotych: siedemset tysięcy. b).1 robotę budowlaną, polegającą na budowie
kablowej linii oświetlenia ulicznego o długości nie mniejszej niż 400 mb. Wartość wykazanej roboty
winna wynosić nie mniej niż 100.000,00 złotych brutto - słownie: sto tysięcy złotych brutto.
Zamawiający dopuszcza wykazanie w jednej robocie budowlanej spełnienie warunku o którym mowa
w Rozdziale 5 podrozdział 5.1 pkt.2 SIWZ (warunek w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia).
Wykonawca jest zobowiązany załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające czy
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia warunku udziału w
postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje
zawarte w dokumentach i oświadczeniach określonych w pkt. III.4.1 ogłoszenia o zamówieniu..
W ogłoszeniu powinno być: Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wykazania, że w ciągu
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonał: a).1 robotę budowlaną polegającą na budowie bądź
przebudowie dróg, ulic, parkingów lub placów, swoim zakresem obejmującą w szczególności
wykonanie nawierzchni z płyt kamiennych (powierzchnia min. 1000 m2 ) oraz nawierzchni z kostki
betonowej (powierzchnia min. 3000 m2 ). Wartość wykazanej roboty budowlanej winna wynosić nie
mniej niż 700.000,00 złotych brutto - słownie złotych: siedemset tysięcy. b).1 robotę budowlaną,
polegającą na budowie kablowej linii oświetlenia ulicznego o długości nie mniejszej niż 400 mb.
Wartość wykazanej roboty winna wynosić nie mniej niż 100.000,00 złotych brutto - słownie: sto
tysięcy złotych brutto. Zamawiający dopuszcza wykazanie w jednej robocie budowlanej spełnienie
warunku o którym mowa w Rozdziale 5 podrozdział 5.1 pkt.2 SIWZ (warunek w zakresie posiadania
wiedzy i doświadczenia). Wykonawca jest zobowiązany załączyć dowody dotyczące najważniejszych
robót, określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia warunku

udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach określonych w pkt. III.4.1 ogłoszenia o
zamówieniu..















Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.1.
W ogłoszeniu jest: określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez
wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych
niewykonanych lub wykonanych nienależycie Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że
wykonał: a). 1 robotę budowlaną polegającą na budowie bądź przebudowie dróg lub ulic, swoim
zakresem obejmującą w szczególności wykonanie nawierzchni z płyt kamiennych (powierzchnia min.
1000 m2 ) oraz nawierzchni z kostki betonowej (powierzchnia min. 3000 m2 ). Wartość wykazanej
roboty budowlanej winna wynosić nie mniej niż 700.000,00 złotych brutto - słownie złotych:
siedemset tysięcy. b). 1 robotę budowlaną, polegającą na budowie kablowej linii oświetlenia ulicznego
o długości nie mniejszej niż 400 mb. Wartość wykazanej roboty winna wynosić nie mniej niż
100.000,00 złotych brutto - słownie: sto tysięcy złotych brutto. Zamawiający dopuszcza wykazanie w
jednej robocie budowlanej spełnienie warunku o którym mowa w Rozdziale 5 podrozdział 5.1 pkt.2
SIWZ (warunek w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia). Zamawiający nie wymaga składania
informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie;.
W ogłoszeniu powinno być: określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania
przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych
niewykonanych lub wykonanych nienależycie Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że
wykonał: a). 1 robotę budowlaną polegającą na budowie bądź przebudowie dróg, ulic, parkingów lub
placów, swoim zakresem obejmującą w szczególności wykonanie nawierzchni z płyt kamiennych
(powierzchnia min. 1000 m2 ) oraz nawierzchni z kostki betonowej (powierzchnia min. 3000 m2 ).
Wartość wykazanej roboty budowlanej winna wynosić nie mniej niż 700.000,00 złotych brutto słownie złotych: siedemset tysięcy. b). 1 robotę budowlaną, polegającą na budowie kablowej linii
oświetlenia ulicznego o długości nie mniejszej niż 400 mb. Wartość wykazanej roboty winna wynosić
nie mniej niż 100.000,00 złotych brutto - słownie: sto tysięcy złotych brutto. Zamawiający dopuszcza
wykazanie w jednej robocie budowlanej spełnienie warunku o którym mowa w Rozdziale 5
podrozdział 5.1 pkt.2 SIWZ (warunek w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia). Zamawiający
nie wymaga składania informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych
nienależycie;.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.07.2016 godzina 11:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie
Gminy Teresin przy ul. Zielonej 20 (w pokoju numer 7 - sekretariat), 96-515 Teresin.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub ofert: 20.07.2016 godzina 11:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w
Urzędzie Gminy Teresin przy ul. Zielonej 20 (w pokoju numer 7 - sekretariat), 96-515 Teresin.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.16.
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: 1. Zamawiający przystąpi do publicznego otwarcia ofert 19 lipca 2016 r.
o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminie Teresin przy ul. Zielonej 20, w pokoju
numer 6 (sala konferencyjna). 2. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże specyfikację
istotnych warunków zamówienia w wersji papierowej. Wykonawca zostanie obciążony kosztami
druku i przekazania specyfikacji. Opłatę za specyfikację istotnych warunków zamówienia można
wnieść w formie gotówki (kasa Urzędu Gminy w Teresinie) lub przelewu (rachunek nr 50 9284 0005
0000 0912 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Teresinie, termin zapłaty 30 dni). Zamawiający
wystawi Wykonawcy fakturę.
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania
projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Zamawiający przystąpi do publicznego otwarcia
ofert 20 lipca 2016 r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminie Teresin przy ul.
Zielonej 20, w pokoju numer 6 (sala konferencyjna). 2. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający

przekaże specyfikację istotnych warunków zamówienia w wersji papierowej. Wykonawca zostanie
obciążony kosztami druku i przekazania specyfikacji. Opłatę za specyfikację istotnych warunków
zamówienia można wnieść w formie gotówki (kasa Urzędu Gminy w Teresinie) lub przelewu
(rachunek nr 50 9284 0005 0000 0912 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Teresinie, termin zapłaty
30 dni). Zamawiający wystawi Wykonawcy fakturę.
Ogłoszenie zostało przekazane do Prezesa UZP w dniu 14.07.2016 r.
( - ) Wójt Gminy Teresin – Marek Olechowski

