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Ogłoszenie nr 19764 - 2017 z dnia 2017-02-03 r.

Zwiększ
Ustaw
Zmniejsz

Wejherowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 16773-2017
Data: 31/01/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie im. Bohaterskiej Załogi ORP
"Orzeł", Krajowy numer identyfikacyjny 19879800000, ul. ul. Strzelecka 9, 84200
Wejherowo, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 058 6724161, 6722509, e-mail
zsp2@zsp2.net, faks 058 6724161, 6722509.
Adres strony internetowej (url): www.zsp2.net
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1
W ogłoszeniu jest: 2) w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego
zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 3): a)
wykazu robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, że Wykonawca zrealizował co najmniej dwie roboty
budowlane, polegające na remoncie, rozbudowie, przebudowie lub budowie
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zewnętrznego oświetlenia terenu, zrealizowane na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00
PLN brutto każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia, daty
wykonania i podmiotu, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów, określających czy te roboty 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
- załącznik nr 6 do SIWZ,
W ogłoszeniu powinno być: 2) w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego
zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 3): a)
wykazu robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, Zamawiający dopuszcza przedstawienie dwóch oddzielnych
zaświadczeń, na dwie roboty budowlane polegające na: 1. Remoncie, rozbudowie,
przebudowie lub budowie zewnętrznego i wewnętrznego oświetlenia o wartości nie
mniejszej niż 300.000 zł. brutto. 2. Wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o wartości
nie mniejszej niż 300.000 zł. brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu
zamówienia, daty wykonania i podmiotu, na rzecz których roboty zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów, określających czy te roboty 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 - załącznik nr 6 do SIWZ,
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