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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Gródek nad Dunajcem, Krajowy numer identyfikacyjny 49189219100000, ul. Gródek nad

Dunajcem  54, 33-318  Gródek nad Dunajcem, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 184 401 035,

e-mail przetargi@gminagrodek.pl, faks 18 4401035 w. 20.

Adres strony internetowej (url): http://gminagrodek.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.1.3)

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby: 1.

Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał w sposób należyty oraz zgodnie

z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej: a. 2 (dwie) roboty

budowlane polegające na budowie, przebudowie, odbudowie lub remoncie drogi obejmującą

swoim zakresem roboty w zakresie wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-

bitumicznych o powierzchni minimum 5000 m2 każda. 2. Wykonawca dysponował

kierownikiem budowy posiadającym wymagane przez prawo uprawnienia do kierowania

budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej (1)
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W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: W tym zakresie Zamawiający wymaga,

aby: 1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał w sposób należyty oraz

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej(*): a. DLA

CZĘŚĆI I ZAMÓWIENIA: 2 (dwie) roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie,

odbudowie lub remoncie drogi obejmującą swoim zakresem roboty w zakresie wykonania

nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o powierzchni minimum 5.000 m2 każda.

b. DLA CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA: 2 (dwie) roboty budowlane polegające na budowie,

przebudowie, odbudowie lub remoncie drogi obejmującą swoim zakresem roboty w zakresie

wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o powierzchni minimum 1.500

m2 każda. c. DLA CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA: 2 (dwie) roboty budowlane polegające na

budowie, przebudowie, odbudowie lub remoncie drogi obejmującą swoim zakresem roboty w

zakresie wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o powierzchni

minimum 600,0 m2 każda d. DLA CZĘŚCI IV ZAMÓWIENIA: 2 (dwie) roboty budowlane

polegające na budowie, przebudowie, odbudowie lub remoncie drogi obejmującą swoim

zakresem roboty w zakresie wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o

powierzchni minimum 140,0 m2 każda.” (*)W przypadku składania oferty na więcej niż jedną

część wykonawca musi wykazać się spełnieniem warunków dla tej części zamówienia, dla

której zostały one ustalone na wyższym poziomie (np. składając ofertę na część II i III należy

wykazać się 2 robotami budowlanymi j.w. o powierzchni min. 1.500 m2 każda) 2.

Wykonawca dysponował kierownikiem budowy posiadającym wymagane przez prawo

uprawnienia do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności

inżynieryjnej drogowej (1)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2019-08-14, godzina: 09:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu: Data: 2019-08-16, godzina: 12:00,

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/159c0583-574d-4002-ae9b-0dd...

2 z 2 01.08.2019, 19:27


