Biuletyn Zamówień Publicznych
Urząd Zamówień Publicznych

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

L. dz.: SSZ.271.3.15.2019

OGŁOSZENIE DOTYCZY
Ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenia o konkursie

Ogłoszenia o wynikach konkursu

Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy
Ogłoszenia o zmianie umowy

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer ogłoszenia: 595765-N-2019 i data

11/09/2019 (dd/mm/rrrr)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Nazwa (firma):
Gmina Mrocza
Adres pocztowy:
Plac 1 Maja 20
Krajowy numer identyfikacyny1):
092350889
Miejscowość:
Mrocza

Kod pocztowy:
89-115

Państwo:
Polska

Tel.:
52 386 74 10

Faks:
52 385 62 41

E-mail:
zamowienia@mrocza.pl

Województwo:
Kujawsko - Pomorskie

Adres strony internetowej (URL): www.mrocza.pl
Adres profilu nabywcy (jeżeli dotyczy): www.bip.mrocza.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są
ogólnie dostępne (jeżeli dotyczy):

1)

W przypadku polskich zamawiających numer REGON.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić (jeżeli dotyczy):
Miejsce, w którym
znajduje się
zmieniany tekst

W ogłoszeniu jest

W ogłoszeniu powinno być

III.5.1)

1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, potwierdzający wykonanie co najmniej 1
roboty budowlanej w zakresie budowy placów o
wartości min. 20 tys. zł oraz ułożeniu nawierzchni z
kostki betonowej o pow. min. 300 m2, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności informacji o
tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty

1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, potwierdzający wykonanie co najmniej 1
roboty budowlanej w zakresie budowy obiektu
kubaturowego wraz z instalacjami wartości min. 6
mln. zł wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty.

(podać
nr sekcji i pkt)

IV.6.2)

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

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

Data: 26/09/2019 (dd/mm/rrrr)

Data: 11/10/2019 (dd/mm/rrrr)

Godzina: 11:00

Godzina: 11:00

II.2) Tekst, który należy dodać (jeżeli dotyczy):
Miejsce, w którym
należy dodać tekst

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu

(podać nr sekcji
i pkt)

---------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -------------

Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
dnia: 17-09-2019 r.
numer: 540195589-N-2019
Tablica Ogłoszeń UMiG w Mroczy:
Wywieszono dnia: 17-09-2019 r.
Zdjęto dnia:

…………………………

