
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 100566-2012 z dnia 2012-03-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łask

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest rewitalizacja Placu 11 Listopada w Łasku oraz odcinków ulic przylegających

do rynku. Zakres inwestycji obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę kanalizacji sanitarnej, budowę

odcinka...

Termin składania ofert: 2012-04-17

Numer ogłoszenia: 84765 - 2012; data zamieszczenia:  13.04.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  100566 - 2012 data 30.03.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Gmina Łask, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, woj. łódzkie, tel. 043 6768300, fax. 043 6768388.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.2).

W ogłoszeniu jest:  III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego

warunku O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego spełniający ponadto warunki dotyczące posiadania

wiedzy i doświadczenia, tj.: Wykonawcy, którzy udokumentują wykonanie, tj. zakończenie w okresie ostatnich

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie, co najmniej: 1. 2 robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę/przebudowę/remont

kanalizacji deszczowej/kanalizacji sanitarnej/sieci wodociągowej o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto

każda ; 2. 2 robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę/przebudowę dróg o nawierzchni

bitumicznej o powierzchni co najmniej 1 500,00 m2 każda; 3. 2 robót budowlanych obejmujących swoim

zakresem budowę/przebudowę nawierzchni z płyt kamiennych o wartości co najmniej 2 000,00 m2 każda; 4. 1

roboty budowlanej obejmującej swoim zakresem budowę oświetlenia składającego się z projektorów

oświetleniowych montowanych w oprawach doziemnych o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto. Jeżeli

załączony wykaz wykonanych robót budowlanych będzie potwierdzać wartość tych robót w walucie innej niż

PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym

opublikowane zostało ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu. W przypadku, gdy w przedstawionym

wykazie wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona

przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym opublikowane zostało ogłoszenie o

przedmiotowym zamówieniu..

W ogłoszeniu powinno by ć: III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania
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tego warunku O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego spełniający ponadto warunki dotyczące

posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: Wykonawcy, którzy udokumentują wykonanie, tj. zakończenie w

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie, co najmniej: 1. 2 robót budowlanych obejmujących swoim zakresem

budowę/przebudowę/remont kanalizacji deszczowej/kanalizacji sanitarnej/sieci wodociągowej o wartości co

najmniej 500 000,00 zł brutto każda ; 2. 2 robót budowlanych obejmujących swoim zakresem

budowę/przebudowę dróg o nawierzchni bitumicznej o powierzchni co najmniej 1 500,00 m2 każda; 3. 1

roboty budowlanej obejmującej swoim zakresem budowę/przebudowę nawierzchni z płyt kamiennych o

wartości co najmniej 2 000,00 m2 ; 4. 2 robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia

zewnętrznego: parkowego lub iluminacyjnego lub drogowego, obejmujących swoim zakresem układanie kabli

o długości co najmniej 1 km każda. Jeżeli załączony wykaz wykonanych robót budowlanych będzie

potwierdzać wartość tych robót w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN

wg średniego kursu NBP z dnia, w którym opublikowane zostało ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu. W

przypadku, gdy w przedstawionym wykazie wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej, niż

PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym opublikowane

zostało ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu..

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4).

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

17.04.2012 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, parter - sala 100

Biuro Obsługi Interesanta..

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

ofert: 24.04.2012 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, parter -

sala 100 Biuro Obsługi Interesanta..
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