Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 70598-2013 z dnia 2013-02-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Węgliniec
Usługi w zakresie utrzymania zieleni terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2013 roku
obejmują: ZADANIE NR 1 - Węgliniec, Zielonka, Stary Węgliniec Węgliniec I KWIETNIKI
- ul. Karola Wojtyły - 44,00m2 i 15,20 m2 (2 szt.) i...
Termin składania ofert: 2013-02-27

Numer ogłoszenia: 74152 - 2013; data zamieszczenia: 21.02.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 70598 - 2013 data 19.02.2013 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 naleŜy zmienić:
•
•

•

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.1).
W ogłoszeniu jest: ZADANIE NR 1 - Warunek ten spełniają wykonawcy, którzy
wykaŜą iŜ wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują
usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną
usługę związaną z utrzymaniem zieleni obejmującą pielęgnację roślin w parkach lub/i
na skwerach lub/i w przydroŜnych pasach zieleni lub/i na pasach zieleni o pow. nie
mniejszej niŜ 0,80 ha Za wykonane zamówienie Zamawiający rozumie takie, w
którym przedmiot umowy został wykonany naleŜycie. W przypadku oferty składanej
wspólnie przez kilku Wykonawców, co najmniej jeden z Wykonawców musi spełniać
warunek..
W ogłoszeniu powinno być: ZADANIE NR 1 - Warunek ten spełniają wykonawcy,
którzy wykaŜą iŜ wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
wykonują usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną
usługę związaną z utrzymaniem zieleni obejmującą pielęgnację roślin w parkach lub/i
na skwerach lub/i w przydroŜnych pasach zieleni lub/i na pasach zieleni o pow. nie
mniejszej niŜ 0,80 ha Za wykonane zamówienie Zamawiający rozumie takie, w
którym przedmiot umowy został wykonany naleŜycie. W przypadku oferty składanej
wspólnie przez kilku Wykonawców, co najmniej jeden z Wykonawców musi spełniać
warunek. ZADANIE NR 2 i 3 - Warunek ten spełniają wykonawcy, którzy wykaŜą iŜ
wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują usługi w
zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę
związaną z utrzymaniem zieleni obejmującą pielęgnację roślin w parkach lub/i na
skwerach lub/i w przydroŜnych pasach zieleni lub/i na pasach zieleni o pow. nie
mniejszej niŜ 0,80 ha Za wykonane zamówienie Zamawiający rozumie takie, w
którym przedmiot umowy został wykonany naleŜycie. W przypadku oferty składanej
wspólnie przez kilku Wykonawców, co najmniej jeden z Wykonawców musi spełniać
warunek. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

