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Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 144014-2015 z dnia 2015-06-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin

Przebudowa istniejącego budynku nr 4 wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej i

zagospodarowania terenu w Kampusie Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Piastów 40B w Szczecinie - 3 etap

Zewnętrzna instalacja wodna i...

Termin składania ofert: 2015-06-30

Numer ogłoszenia: 154596 - 2015; data zamieszczenia: 24.06.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 144014 - 2015 data 15.06.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 444 1151,

fax. 91 444 1065.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

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

W ogłoszeniu jest: Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem

termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z

podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenie dowodów dotyczących

najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz

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

Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym są: a) Poświadczenie, lub b) inne dokumenty - jeżeli

z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać

poświadczenia, o którym mowa w pkt. a. c) W przypadku, gdy podmiotem, na rzecz którego roboty

budowlane wskazane przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa wyżej jest Uniwersytet Szczeciński,

wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt a,b. Zamawiający wymaga,

aby Wykonawcy składający ofertę wykazali się w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należytym wykonaniem

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej prawidłowo ukończonych, co najmniej dwóch robót budowlanych

polegających na budowie, remoncie bądź przebudowie budynku, o wartości brutto nie mniej niż 500 000,00

PLN każda - załącznik 6 wg formuły spełnia, nie spełnia.

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy składający ofertę wykazali się w

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
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jest krótszy - w tym okresie, należytym wykonaniem zgodnie z zasadami sztuki budowlanej prawidłowo

ukończonych, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie zewnętrznych instalacji

wodnych i kanalizacyjnych o wartości brutto nie mniej niż 500 000,00 PLN każda - załącznik 6, wg formuły

spełnia, nie spełnia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

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

30.06.2015 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych

pok. 301, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin..

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

ofert: 07.07.2015 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień

Publicznych pok. 301, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin..


