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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Boguty-Pianki, Krajowy numer identyfikacyjny 45067009000000, ul. Aleja Papieża Jana
Pawła II 45, 07325 Boguty-Pianki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 862 775 003, e-mail
ugbogut@wp.pl, faks 86 275 003.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: 1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane,
obejmujące swoim zakresem przebudowę stacji uzdatniania wody o wartości każdej co najmniej
200.000,00 PLN brutto - 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.
Niedopuszczalne jest łączenie kil-ku robót o mniejszy m zakresie w celu wykazania spełnienia
postawionego warunku.
W ogłoszeniu powinno być: 1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty
budowlane, obejmujące swoim zakresem budowę, przebudowę, rozbudowę, remont stacji uzdatniania
wody o wartości każdej co najmniej 200.000,00 PLN brutto - 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. Niedopuszczalne jest łączenie kilku robót o mniejszy m zakresie w
celu wykazania spełnienia postawionego warunku.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-06-05, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-06-12, godzina: 11:00,

