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Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 161082-2013 z dnia 2013-04-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zabrze

Przedmiotem zamówienia jest:a) wykonanie termomodernizacji budynku Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z

o.o., przy ul. Zamkowej 4.,wraz ze zmianą kolorystyki elewacji, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej,

przebudowie wymiennikowni c. o. i c....

Termin składania ofert: 2013-05-10

Numer ogłoszenia: 161712 - 2013; data zamieszczenia: 23.04.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 161082 - 2013 data 23.04.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o .o., ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 277 61 00, fax. 32 271

73 11.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

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

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

warunku.Posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,

zrealizowali co najmniej trzy roboty budowlane o łącznej wartości co najmniej 8 000.000,00 PLN brutto,

polegające na wykonaniu termomodernizacji obiektu, przebudowie, budowie lub remoncie (w zakresie:

roboty ogólnobudowlane i instalacyjne). Warunek uważa się za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wykaz

wyżej opisanych robót termomodernizacyjnych o łącznej wartości co najmniej 8.000.000,00 PLN brutto, z

podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca i nazwy odbiorców oraz załączenia dokumentów

potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie tj. zgodnie z zasadami sztuki budowlanej..

W ogłoszeniu powinno być: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego

warunku.Posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,

zrealizowali co najmniej trzy roboty budowlane o łącznej wartości co najmniej 3 000.000,00 PLN brutto,

polegające na wykonaniu termomodernizacji obiektu, przebudowie, budowie lub remoncie (w zakresie:

roboty ogólnobudowlane i instalacyjne). Warunek uważa się za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wykaz

wyżej opisanych robót termomodernizacyjnych o łącznej wartości co najmniej 3.000.000,00 PLN brutto, z

podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca i nazwy odbiorców oraz załączenia dokumentów
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potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie tj. zgodnie z zasadami sztuki budowlanej..


