Ogłoszenie nr 540038980-N-2019 z dnia 28-02-2019 r.

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

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 513678-N-2019
Data: 13.02.2019 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Śmigiel, Krajowy numer identyfikacyjny -0000000000000, ul. pl. Wojska Polskiego 6, 64030 Śmigiel, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 180 003, e-mail akonieczka@smigiel.pl, faks
655 189 823.
Adres strony internetowej (url): www.bip.smigiel.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: I.4)
W ogłoszeniu jest: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim Śmigla, pl.
Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, w sekretariacie (pokój nr 18) w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 01.03.2019 r. do godziny 10:00. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed
otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: Urząd Miejski Śmigla, pl.
Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, Oferta w postępowaniu na wykonanie zadania pn. Budowa sieci
oświetlenia drogowego w Śmiglu – ul. Dudycza, ul. Boczna, ul. Dębowa, ul. Bukowa, ul. Akacjowa. Nie
otwierać przed dniem: 01.03.2019 r., godz. 10:15. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy
umieścić nazwę i adres Wykonawcy (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).
W ogłoszeniu powinno być: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim
Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, w sekretariacie (pokój nr 18) w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 06.03.2019 r. do godziny 10:00. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej,
zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, Oferta w postępowaniu na wykonanie
zadania pn. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Śmiglu – ul. Dudycza, ul. Boczna, ul. Dębowa, ul.
Bukowa, ul. Akacjowa. Nie otwierać przed dniem: 06.03.2019 r., godz. 10:15. Na kopercie(paczce)
oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3)
W ogłoszeniu jest: 1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia, których przedmiotem były
prace związane z budową sieci oświetlenia drogowego, tj. roboty odpowiadające swoim rodzajem
robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia i wartości łącznie minimum 150.000,00 zł
brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). W celu spełniania warunku Zamawiający
dopuszcza sumowanie kilku różnych zamówień. UWAGA: W celu potwierdzenia spełniania niniejszego
warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych robót sporządzony według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszej IDW wraz z załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz

wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
2) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi i
która uczestniczyć będzie w wykonywaniu zamówienia, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Osoba ta musi również posiadać
uprawnienia E i D do wykonywania robót przy urządzeniach elektroenergetycznych. UWAGA: W celu
potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz osób,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej IDW. W
przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i
doświadczenie.
W ogłoszeniu powinno być: 1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia, których
przedmiotem były prace związane z budową sieci oświetlenia drogowego, tj. roboty odpowiadające
swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia i wartości łącznie
minimum 150.000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). W celu spełniania
warunku Zamawiający dopuszcza sumowanie kilku różnych zamówień. UWAGA: W celu potwierdzenia
spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych robót
sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszej IDW wraz z załączeniem
dowodów dotyczących najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone. 2) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub
będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi i która uczestniczyć będzie w wykonywaniu zamówienia, w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. UWAGA: W celu
potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz osób,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej IDW. W
przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i
doświadczenie.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-03-01, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-03-06, godzina: 10:00

