OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia: 396092 - 2014; data zamieszczenia: 03.12.2014
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 386590 - 2014 data 25.11.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Chłopice, Chłopice 149A, 37-561 Chłopice, woj. podkarpackie, tel. 16 624 00 00, fax. 16 622
24 60.

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

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.

•

W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 30 000,00
zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) w terminie do dnia 10-12-2014 r, do godziny 09:30.
Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego. Pozostałe informacje dotyczące wadium

•

zawarte są w SIWZ..
W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości
30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) w terminie do dnia 11-12-2014 r, do godziny
09:30. Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego. Pozostałe informacje dotyczące
wadium zawarte są w SIWZ..

•

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.

•

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 w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej co najmniej jedno zadanie o wartości min 70 % zaoferowanej kwoty
polegające na wykonaniu prac budowlanych o podobnym charakterze tj. budowa, przebudowa

•

lub rozbudowa oczyszczalni ścieków..
W ogłoszeniu powinno być: 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 w sposób należyty oraz zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej co najmniej jedno zadanie o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 zł
polegające na wykonaniu prac budowlanych o podobnym charakterze tj. budowa, przebudowa
lub rozbudowa oczyszczalni ścieków..

•

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

•

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 10.12.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Chłopice 37-561 Chłopice 149a Pokój nr
12 I p. (Sekretariat)..
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•

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 11.12.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Chłopice 37-561
Chłopice 149a Pokój nr 12 I p. (Sekretariat)..

Wójt Gminy Chłopice
mgr Andrzej Czyż
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