
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 41154-2016 z dnia 2016-02-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mielec 

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w załączniku nr 

3 do SIWZ na podstawie którego należy wykonać kosztorys ofertowy składający się z branży 

budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. 

Termin składania ofert: 2016-03-11  

 

Numer ogłoszenia: 47144 - 2016; data zamieszczenia: 03.03.2016 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 41154 - 2016 data 24.02.2016 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, woj. podkarpackie, tel. 17 7730590 w. 

124, fax. 17 7730590. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

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

 W ogłoszeniu jest: III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tego warunku Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Wykonawca musi wykazać się należytym wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień z zakresu budowy budynków o 

kubaturze min. 180 m2 na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 złotych brutto każde, 

oraz jedno zamówienie na wykonanie kompletnej instalacji technologicznej Stacji 

Uzdatniania Wody na kwotę nie nmniejsza niż 1 500 000,00 złotych brutto. 

 W ogłoszeniu powinno być: III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tego warunku Opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tego warunku: Wykonawca musi wykazać się należytym wykonaniem w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień z 

zakresu budowy budynków o zabudowie min. 180 m2 na kwotę nie mniejszą niż 200 

000,00 złotych brutto każde, oraz jedno zamówienie na wykonanie kompletnej 

instalacji technologicznej Stacji Uzdatniania Wody na kwotę nie mniejsza niż 1 500 

000,00 złotych brutto. 

 
Wójt Gminy Mielec 

 /-/   Józef Piątek 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=41154&rok=2016-02-24

