
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 78295-2013 z dnia 2013-05-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łask

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. Budowa wodociągu w miejscowości Ostrów.

Zamówienie realizowane jest w ramach środków własnych i środków pochodzących z umorzenia pożyczki udzielonej

przez Wojewódzki...

Termin składania ofert: 2013-06-04

Numer ogłoszenia: 198306 - 2013; data zamieszczenia : 22.05.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  78295 - 2013 data 16.05.2013 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.4.1).

W ogłoszeniu jest:  W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: -

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem

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; - określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w

wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub

wykonanych nienależycie Określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez

Wykonawcę w wykazie i złożenia poświadczeń: co najmniej 1 robota budowlana polegająca na

budowie/przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości min. 100 000,00 zł brutto. UWAGA: W przypadku

gdy Zamawiający (Gmina Łask) jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie

zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa

powyżej.; - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami; - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
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posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;.

W ogłoszeniu powinno by ć: W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy

przedłożyć: - wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania

oraz z załączeniem 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; - określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania

przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych

niewykonanych lub wykonanych nienależycie Określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek

wskazania przez Wykonawcę w wykazie i złożenia poświadczeń: co najmniej 1 robota budowlana polegająca

na budowie/przebudowie wodociągu o wartości min. 100 000,00 zł brutto. UWAGA: W przypadku gdy

Zamawiający (Gmina Łask) jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały

wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.; -

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; -

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;.
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