Numer ogłoszenia: 215914 - 2011; data zamieszczenia: 26.07.2011
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 203252 - 2011 data 18.07.2011 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, woj.
pomorskie, tel. +48 58 347 24 00, fax. +48 58 347 29 13.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
•
•
•

•
•

•

•
•

•

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).
W ogłoszeniu jest: Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Okres w miesiącach:
12..
W ogłoszeniu powinno być: Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Okres w
miesiącach: 11..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
W ogłoszeniu jest: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tego warunku 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, wybudował co najmniej jeden obiekt użyteczności
publicznej lub przemysłowy na łączną kwotę co najmniej 6.000.000,00 zł brutto..
W ogłoszeniu powinno być: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tego warunku 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, wybudował co najmniej dwa
obiekty użyteczności publicznej lub przemysłowe o kubaturze 3.700 m3 każdy..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub ofert: 04.08.2011 godzina 09:45, miejsce: Politechnika Gdańska Dział Zamówień
Publicznych pok. nr 212 budynek Gmachu Głównego skrzydło B II piętro Gdańsk, ul. G.
Narutowicza 11/12..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 06.09.2011 godzina 09:45, miejsce: Politechnika Gdańska Dział
Zamówień Publicznych pok. nr 212 budynek Gmachu Głównego skrzydło B II piętro Gdańsk,
ul. G. Narutowicza 11/12..

II.2) Tekst, który należy dodać:
•
•

Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.4.2).
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu
spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą

brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2..

