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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto i Gmina Pleszew, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. Rynek  1, 63300   Pleszew, woj.

wielkopolskie, państwo Polska, tel. (062) 74 28 300, e-mail umgpleszew@pleszew.pl, faks (062) 74

28 301.

Adres strony internetowej (url): http://bip.pleszew.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3)

W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa. Doświadczenie Wykonawcy: w

postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich pięciu lat

przed upływem terminu składania ofert (lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest ona

prowadzona przez okres krótszy niż pięć lat) co najmniej 2 roboty budowlane polegające na

budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni asfaltowej o wartości min. 2.000.000,00 zł brutto

(każda) oraz 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi lub chodnika lub

ścieżki rowerowej lub ścieżki pieszo – rowerowej o nawierzchni z kostki o wartości min.

1.000.000,00 zł brutto (każda) oraz 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie

oświetlenia drogowego o wartości min. 200.000,00 zł brutto (każda); Wykształcenie i

kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: w
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postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy dysponujący osobą, która jest uprawniona do

kierowania budową w specjalności drogowej oraz osobą, która jest uprawniona do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa. Doświadczenie

Wykonawcy: w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykonali w okresie

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (lub w okresie prowadzenia

działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż pięć lat) co najmniej 2 roboty

budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni asfaltowej o wartości

min. 2.000.000,00 zł brutto (każda) oraz 2 roboty budowlane polegające na budowie lub

przebudowie drogi lub chodnika lub ścieżki rowerowej lub ścieżki pieszo – rowerowej o

nawierzchni z kostki o wartości min. 700.000,00 zł brutto (każda) oraz 2 roboty budowlane

polegające na budowie lub przebudowie oświetlenia drogowego o wartości min. 150.000,00 zł

brutto (każda); Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę

do realizacji zamówienia: w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy dysponujący

osobą, która jest uprawniona do kierowania budową w specjalności drogowej oraz osobą,

która jest uprawniona do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno -

inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

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: 2019-01-18, godzina: 10:00

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

w postępowaniu: Data: 2019-01-24, godzina: 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.3)

W ogłoszeniu jest: Termin związania ofertą: do: 2019-02-18 okres w dniach: 30 (od

ostatecznego terminu składania ofert)

W ogłoszeniu powinno być: Termin związania ofertą: do: 2019-02-22 okres w dniach: 30 (od
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ostatecznego terminu składania ofert)
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