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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Sulików, Krajowy numer identyfikacyjny 23082144000000, ul. ul. Dworcowa  5, 59-975

Sulików, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 75 778 76 13, e-mail inwestycje@sulikow.pl, faks

75 775 69 22.

Adres strony internetowej (url): http://bip.sulikow.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: 1) że należycie zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem

terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co

najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu robót ziemnych lub robót

ogólnobudowlanych lub sportowych o wartości robót nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto*.

*Dla ww. wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający

przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wysłania ogłoszenia do niniejszego

postępowania (tj. z dnia wysłania ogłoszenia o zamówieniu do BZP). 2) osoby posiadające

kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z

dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia
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wydane na podstawie wcześniejszych regulacji oraz ustawy 15 grudnia 2000 r. o samorządach

zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) a w

szczególności osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania

robotami budowlanymi w specjalności: - drogowej w ograniczonym zakresie – kierownik

budowy lub równoważne.

W ogłoszeniu powinno być: 1) że należycie zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie) co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na remoncie, przebudowie lub

budowie drogi o wartości robót o wartości robót nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto*. *Dla

ww. wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający

przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wysłania ogłoszenia do niniejszego

postępowania (tj. z dnia wysłania ogłoszenia o zamówieniu do BZP). 2) osoby posiadające

kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane

z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im

uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych regulacji oraz ustawy 15 grudnia 2000 r. o

samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2016 r.,

poz. 1725) a w szczególności osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania i

nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności: - drogowej w ograniczonym zakresie –

kierownik budowy lub równoważne.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 1.2

W ogłoszeniu jest: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00

zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2020 r. do godz.

12:00.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości

10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 4 września 2020 r.

do godz. 12:00.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2
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W ogłoszeniu jest: Data: 2020-08-31, godzina: 12:00

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-09-04, godzina: 12:00
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