Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 76154-2015 z dnia 2015-04-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Węgliniec
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu pn.Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy
Węgliniec, obejmującego wykonanie następujących zadań inwestycyjnych:...
Termin składania ofert: 2015-04-20

Numer ogłoszenia: 81108 - 2015; data zamieszczenia: 10.04.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 76154 - 2015 data 03.04.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec, woj. dolnośląskie, tel. 075 77 11 435, fax. 075 77 12 551.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:




Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
W ogłoszeniu jest: o Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem zawodowym w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w wykonaniu co najmniej trzech zamówień o wartości co najmniej 800 000,00 zł
brutto każde, przy czym każde zamówienie powinno obejmować wykonanie robót budowlanych o następującym zakresie: ocieplenie przegród budynku;
wymiana pokrycia dachowego; wymiana stolarki okiennej; wymiana kotłów konwencjonalnych na kotły gazowe, modernizacja instalacji c.o.;
modernizacja instalacji c.w.u.; wykonanie elewacji.W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, warunek Wykonawcy mogą
spełniać łącznie. Uwaga:W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb
oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie: - średni kurs danej waluty publikowany przez
Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP, - jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP, Narodowy Bank
Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Dowodami, o których mowa wyżej są: - poświadczenie, - inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym wyżej mowa. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem,
na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie wykonanych robót budowlanych zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy
z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić
się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie
dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu..



W ogłoszeniu powinno być: o Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem zawodowym w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w wykonaniu co najmniej dwóch zamówień o wartości co najmniej
800 000,00 zł brutto każde, przy czym każde zamówienie powinno obejmować wykonanie robót budowlanych o następującym zakresie: ocieplenie
przegród budynku; wymiana pokrycia dachowego; wymiana stolarki okiennej; wymiana kotłów konwencjonalnych na kotły gazowe, modernizacja
instalacji c.o.; modernizacja instalacji c.w.u.; wykonanie elewacji.W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, warunek Wykonawcy
mogą spełniać łącznie. Uwaga:W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla
potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie: - średni kurs danej waluty publikowany
przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP, - jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP, Narodowy
Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Dowodami, o których mowa wyżej są: - poświadczenie, - inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym wyżej mowa. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem,
na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie wykonanych robót budowlanych zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy
z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić
się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie
dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu..

