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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska Dynów, Krajowy numer identyfikacyjny 65090026900000, ul. Rynek  2, 36-065  Dynów, woj. podkarpackie, państwo Polska,

tel. 016 6521093 w. 49, e-mail przetargi@dynow.pl, faks 166 521 093.

Adres strony internetowej (url): www.bip.dynow.pl

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: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną

obejmującą swym zakresem budowę sieci wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto. potwierdzone dowodami

wydanymi przez podmiot na rzecz, którego zostało wykonane, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, że

wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Jeżeli wartości robót zostały określone w walutach innych

niż PLN zamawiający przyjmuje średni kurs danej waluty podany przez Narodowy Bank Polski w dniu składania ofert. W przypadku gdy

Wykonawca wykonał w ramach jednego zamówienia, zlecenia, kontraktu większy zakres prac (robót), dla potrzeb niniejszego postępowania

(zamówienia) powinien on wyodrębnić i podać wartość każdej z robót o której mowa powyżej.

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał co

najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swym zakresem budowę sieci wodociągowej lub budowę kanalizacji ciśnieniowej z rur PE o

wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto. Zamawiający dopuszcza sumowanie wartości robót związanych z budową wodociągu z

wartością robót związanych z budową kanalizacji ciśnieniowej z rur PE, potwierdzone dowodami wydanymi przez podmiot na rzecz, którego

zostało wykonane, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, że wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończone. Jeżeli wartości robót zostały określone w walutach innych niż PLN zamawiający przyjmuje średni kurs

danej waluty podany przez Narodowy Bank Polski w dniu składania ofert. W przypadku gdy Wykonawca wykonał w ramach jednego

zamówienia, zlecenia, kontraktu większy zakres prac (robót), dla potrzeb niniejszego postępowania (zamówienia) powinien on wyodrębnić i

podać wartość każdej z robót o której mowa powyżej”.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-05-25, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-05-28, godzina:

10:00,
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