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Ogłoszenie nr 500035604-N-2018 z dnia 16-02-2018 r.
Sokółka:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510075-N-2018
Data: 25/01/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Sokółka, Krajowy numer identyfikacyjny 050659125, ul. Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, woj.
podlaskie, państwo Polska, tel. +48 85 7110900, e-mail sokolka@sokolka.pl, faks +48 85 7110911.
Adres strony internetowej (url): www.sokolka.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

2018-02-16, 13:18

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 1) Doświadczenie zawodowe. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: minimum jedna robota budowlana polegająca na
wykonaniu budowy, przebudowy lub remoncie jezdni dróg, lub parkingów, placów z kostki betonowej i/lub
mieszanki mineralno-bitumicznej o wartości zrealizowanych robót budowlanych o łącznej wartości nie
mniejszej niż 700 00 zł każda. 2) Kadra techniczna. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować: osobami posiadającymi uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2016 r. poz. 290 t. j.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów albo uprawnionymi do sprawowania samodzielnej funkcji, na podstawie
odrębnych przepisów prawa w specjalności: Dla Zadania 1: drogowej minimum 1 osoba, sanitarnej
minimum 1 osoba, elektrycznej minimum 1 osoba.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków:1) Doświadczenie zawodowe. O udzielenie zamówienia
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mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: minimum jedna robota budowlana polegająca
na wykonaniu budowy, przebudowy lub remoncie jezdni dróg, lub parkingów, placów z kostki betonowej
i/lub mieszanki mineralno-bitumicznej o wartości zrealizowanych robót budowlanych o łącznej wartości
nie mniejszej niż 700 000,00 zł każda. 2) Kadra techniczna. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować: osobami posiadającymi uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2016 r. poz. 290 t. j.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów albo uprawnionymi do sprawowania samodzielnej funkcji, na podstawie
odrębnych przepisów prawa w specjalności: Dla Zadania 1: drogowej minimum 1 osoba, sanitarnej
minimum 1 osoba, elektrycznej minimum 1 osoba.

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: 2018-02-05, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2018-03-05, godzina: 10:00,
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