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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 537893-N-2019

Data: 15/04/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Gorzyce, Krajowy numer identyfikacyjny 83040916900000, ul. ul. Sandomierska  75, 39-432  Gorzyce, woj. podkarpackie, państwo

Polska, tel. 015 8361801, 8362075, 8362408, e-mail uggorzyce@rzeszow.uw.gov.pl, faks 158 362 209.

Adres strony internetowej (url): www.gminagorzyce.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3

W ogłoszeniu jest: warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed

upływemterminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: dwóch robót budowlanych,

każda zrobót o wartości brutto, co najmniej 700 000,00 zł, polegających na wykonaniu parków, ogrodów, centrów lub innych robót

obejmujących swoimzakresem co najmniej: - budowę obiektów małej architektury, w tym placów zabaw, - budowę nawierzchni

utwardzonych, - roboty instalacyjne zzakresu instalacji lub sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych, - roboty instalacyjne z zakresu

instalacji elektrycznych, - roboty związane znasadzeniami i pielęgnacją zieleni, w tym drzew i roślin.

W ogłoszeniu powinno być: warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: jedną robotę budowlaną, o

wartości brutto, co najmniej 700 000,00 zł, polegającą na wykonaniu zagospodarowania terenu obejmującej obejmujących swoim zakresem co

najmniej: - budowę obiektów małej architektury, - budowę nawierzchni utwardzonych, - roboty instalacyjne z zakresu instalacji lub sieci

wodociągowych lub kanalizacyjnych, - roboty instalacyjne z zakresu instalacji elektrycznych, - roboty związane z nasadzeniami i pielęgnacją

zieleni.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-04-30, godzina: 09:00.

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-05-07, godzina: 09:00.
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