Bobowa,
2010-08-30
ZP 341/16/2010
ZMIANA TREŚCI SIWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:
ZP 341/16/2010. Nazwa zadania Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla
zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja ogólnodostępnej
przyszkolnej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w gminie Bobowa ”w
latach 2010-2011

Zamawiający zmienia treść SIWZ nr 341/16/2010 z dnia 23.08.2010 w
rozdziale

5 pkt. 5.1.2 dot . posiadania wiedzy i doświadczenia:

W zamieszczonej specyfikacji był zapis:
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej
jedno zadanie z zakresu nadzorowania budowy boisk sportowych z nawierzchnią
syntetyczną, trawiastą, ogrodzeń terenu, urządzenia placów zabaw wraz z dostawą
i montażem wyposażenia montaż urządzeń sportowych o wartości minimum 100
tys. brutto Wymogiem jest, aby wykazane zamówienie było poparte dokumentami z
podaniem ich wartości, nazwą
przedmiotu, dat wykonania oraz adresy
Zamawiających (odbiorców) wraz z potwierdzeniem przez nich (na wykazie lub
odrębnymi referencjami, protokołami odbioru lub innymi dokumentami), że usługi
te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Referencje, protokoły odbioru
lub inne dokumenty obowiązkowo muszą zawierać dane jakie występują w
kolumnach wykazu.
Zapis po zmianie jest następujący
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej
jedno zadanie z zakresu nadzorowania budowy boisk sportowych z nawierzchnią
syntetyczną, trawiastą, ogrodzeń terenu, urządzenia placów zabaw wraz z dostawą
i montażem wyposażenia montaż urządzeń sportowych o wartości minimum 30 tys.
brutto Wymogiem jest, aby wykazane zamówienie było poparte dokumentami z
podaniem ich wartości, nazwą
przedmiotu, dat wykonania oraz adresy
Zamawiających (odbiorców) wraz z potwierdzeniem przez nich (na wykazie lub
odrębnymi referencjami, protokołami odbioru lub innymi dokumentami), że usługi
te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Referencje, protokoły odbioru
lub inne dokumenty obowiązkowo muszą zawierać dane jakie występują w
kolumnach wykazu.
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- wszyscy uczestnicy
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