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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.1

Punkt: III.1.3)

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się

wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności wykażą, że: (a)

wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert przynajmniej

dwie roboty budowlane polegające na wzniesieniu nowych budynków mieszkalnych

jednorodzinnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, lub na

wzniesieniu nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, lub na wzniesieniu nowego

budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową/handlową, lub przynajmniej dwie

roboty będące kombinacją wskazanych powyżej przedsięwzięć, wraz z zagospodarowaniem

terenu, o wartości brutto minimum 2 000 000 zł każda. 2. Ocena spełnienia warunków udziału w
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postępowaniu zostanie dokonana na podstawie załączonych do oferty dokumentów i/lub

oświadczeń (patrz pkt VII niniejszej specyfikacji). Dokumenty będą oceniane na zasadzie

spełnia / nie spełnia.

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą

ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności

wykażą, że: (a) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert

przynajmniej dwie roboty budowlane polegające na wzniesieniu nowych budynków

mieszkalnych jednorodzinnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie

szeregowej, lub na wzniesieniu nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, lub na

wzniesieniu nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową/handlową,

lub na wzniesieniu nowego budynku użyteczności publicznej, lub przynajmniej dwie roboty

będące kombinacją wskazanych powyżej przedsięwzięć, wraz z zagospodarowaniem terenu, o

wartości brutto minimum 2 000 000 zł każda. 2. Ocena spełnienia warunków udziału w

postępowaniu zostanie dokonana na podstawie załączonych do oferty dokumentów i/lub

oświadczeń (patrz pkt VII specyfikacji). Dokumenty będą oceniane na zasadzie spełnia / nie

spełnia.
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