Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 110359-2011 z dnia 2011-04-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
1.1. Przedmiotem zamówienia jest: KP Szczecin Dąbie - przebudowa i modernizacja obiektów
oraz infrastruktury technicznej, ul. Pomorska 15 - III etap. Wykonawca wykona przedmiot
zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem...
Termin składania ofert: 2011-04-26
Numer ogłoszenia: 117025 - 2011; data zamieszczenia: 15.04.2011
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 110359 - 2011 data 08.04.2011 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Komenda Wojewódzka Policji, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel.
(091) 8211479, 8211478, fax. (091) 8211477 8215406.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
• W ogłoszeniu jest: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku za spełnienie
powyższego warunku Zamawiający uzna należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych podobnych do robót objętych
przedmiotem zamówienia, t. j. co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na
wykonaniu robót rozbiórkowych, wykonaniu remontu istniejących pomieszczeń z wymianą
stolarki okiennej i drzwiowej, roboty w zakresie instalacji centralnego ogrzewania,
wykonaniu instalacji wod-kan. i c.w.u., wymianie instalacji elektrycznej wraz z rozbudową
instalacji teleinformatycznej. Łączna wartość wykazanych dwóch prac podobnych nie może
być mniejsza niż 2.000.000,00 zł (brutto)..
• W ogłoszeniu powinno być: Za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna
należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót
budowlanych podobnych do robót objętych przedmiotem zamówienia, t. j. co najmniej dwie
roboty budowlane, polegające na wykonaniu robót rozbiórkowych, budowie lub remoncie
istniejących pomieszczeń z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, roboty w zakresie
instalacji centralnego ogrzewania, wykonaniu instalacji wod-kan. i c.w.u., wymianie
instalacji elektrycznej wraz z budową lub rozbudową instalacji teleinformatycznej. Łączna
wartość wykazanych dwóch prac podobnych nie może być mniejsza niż 2.000.000,00 zł
(brutto)..
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub ofert: 26.04.2011 godzina 11:30, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie,
Pl. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin Zespół ds. Zamówień Publicznych pok. 301..
• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 29.04.2011 godzina 11:30, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji
w Szczecinie, Pl. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin Zespół ds. Zamówień Publicznych
pok. 301..

