
Ogłoszenie nr 540137052-N-2020 z dnia 27-07-2020 r.

Poznań:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 560341-N-2020

Data: 10/07/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych, Krajowy numer

identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Wilczak  51, 61-623  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo

Polska, tel. 61 826 53 92, e-mail przetargi@wzdw.pl, faks 61 826 53 92; 61 852 01 31.

Adres strony internetowej (url): www.platformazakupowa.pl/pn/wzdw

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-07-20, godzina: 12:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-07-30, godzina: 12:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III
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Punkt: 5.1)

W ogłoszeniu jest: - Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały

wykonane, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –

oświadczenie wykonawcy. - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,

doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informację o podstawie

do dysponowania tymi.

W ogłoszeniu powinno być: - Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich dziesięciu lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których

usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów – oświadczenie wykonawcy. - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do

realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,

doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informację o podstawie

do dysponowania tymi osobami.
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