
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 102606-2016 z dnia 2016-04-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynków

zlokalizowanych na terenie Komendy Powiatowej Policji w Turku, położonej przy ul. Legionów Polskich 3. Zakres robót

w szczególności...

Termin składania ofert: 2016-05-10

Numer ogłoszenia: 47183 - 2016; data zamieszczenia: 27. 04.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  102606 - 2016 data 25.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Komenda Wojewódzka Policji, ul. Jana Kochanowskiego 2A, 60-844 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8412743,

8412740, fax. 061 8412744.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.2).

W ogłoszeniu jest:  Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty

budowlane z których każda obejmowała swym zakresem: a) docieplenie elewacji budynku o pow. wykonanego

docieplenia nie mniejszej niż 1500 m2, b) docieplenie stropodachu o pow. wykonanego docieplenia nie mniejszej

niż 300 m2, c) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania o ilości odbiorników (grzejników) nie mniejszej niż

100 szt. i o wartości każdej z wykazanych robót nie mniejszej niż 850 000,00 zł oraz załączy dowody,

określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone..

W ogłoszeniu powinno by ć: Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego

warunku. Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: 1) 2

roboty budowlane z których każda obejmowała swym zakresem: a) docieplenie elewacji budynku o pow.

wykonanego docieplenia nie mniejszej niż 1500 m2, b) docieplenie stropodachu o pow. wykonanego docieplenia

nie mniejszej niż 300 m2 o wartości każdej z tych robót nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto, a także 2) 2

roboty budowlane z których każda obejmowała swym zakresem wykonanie instalacji centralnego ogrzewania o

ilości odbiorników (grzejników) nie mniejszej niż 100 szt., o wartości każdej z tych robót nie mniejszej niż 150

000,00 zł brutto, oraz załączy dowody, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz
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wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone..
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