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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 74261-2016 z dnia 2016-06-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Świętochłowice
Przedmiotem zamówienia jest wymiana starej stolarki okiennej na nową o podwyższonych parametrach użytkowych
oraz izolacyjności w Przedszkolu Miejskim nr 1 przy ul. Miarki 1, Przedszkolu Miejskim nr 11 przy ul. Hajduki 14,
Szkole Podstawowej...
Termin składania ofert: 2016-06-23

Numer ogłoszenia: 84531 - 2016; data zamieszczenia: 14.06.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 74261 - 2016 data 07.06.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, ul. Katowicka 54, 41-600
Świętochłowice, woj. śląskie, tel. 32 3491 800, fax. 32 349 18 12.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
W ogłoszeniu jest: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, że wykonał, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną ( 1 ) robotę budowlaną
polegającą na wymianie stolarki okiennej o wartości tych robót wynoszącej co najmniej 400.000 zł brutto,
wykonaną w czynnym i użytkowanym budynku..
W ogłoszeniu powinno być: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku Wykonawca musi wykazać, że wykonał, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną ( 1 )
robotę budowlaną polegającą na wymianie stolarki okiennej o wartości tych robót wynoszącej co najmniej
400.000 zł brutto, wykonaną w czynnym i użytkowanym budynku lub co najmniej pięciu (5) robót budowlanych
polegających na wyminie stolarki okiennej o łącznej wartości tych robót wynoszącej co najmniej 400.000 zł
brutto, wykonanych w czynnych i użytkowanych budynkach..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
W ogłoszeniu jest: Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego do dnia 23.06.2016r. do godz. 10:00.
Wadium wniesione w pieniądzu przelewem bankowym Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie
tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed
upływem terminu składania ofert. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w
Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, w kasie Urzędu mieszczącej się na niskim parterze
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pok. Nr 5..
W ogłoszeniu powinno być: Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego do dnia 29.06.2016r. do
godz. 10:00. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem bankowym Zamawiający będzie uważał za wniesione w
terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew
przed upływem terminu składania ofert. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w
Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, w kasie Urzędu mieszczącej się na niskim parterze
pok. Nr 5..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
23.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych - Urząd Miejski Świętochłowice ul.
Katowicka 54 pokój 115-116..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
29.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych - Urząd Miejski Świętochłowice ul.
Katowicka 54 pokój 115-116..
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