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Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 541519-N-2019

Data:2610412019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Golina, Krajowy numer identyfikacyjny 31l01905900000, u1. ul. Nowa 1,62-590 Golina, woj.

wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2418095 w. 50, 51, e-mail inwestycje@golina.pl, faks 63 24I80

95 węw.232.

Adręs strony internetowej (url) : www. golina,pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który na|eży zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.8)

W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowanę będziezamówienię lub oĘes, na który zostńa

zawartaumowa ramowa lub okres, na który zostałustanowiony dynamicznylŚystem zakupów: data

zakoiczenia:20l9-07-31 ;

W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na któ.ry

zostałazawartaumowa ramowa lub okres, na który zostń ustanowiony dynamiczny system zpkupów:

data zakohczęnia; 20 1 9-08 -3 1

Miejsceo w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: In,1.3)

W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: a) o udzięlenie

zamówięnia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie wczęśniej niz w okresię ostatnich 5latprzed
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upływem tęrminu składania of-efi, a jezeli okres prowadzenia działalności jest krótszY - w tYm okresie,

wykonali nalezycie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub

ręmoncie drogi w nawierzchni asfaltowej o wartości brutto nie mniejszej niz 100 000.00 złbrutto,

która została wykonana w sposob rlależyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i

prawidłowo ukończona;

W ogloszeniu powinno być: Zdolność tęchniczna lub zawodowa OkreŚlęnie warunkow:a) o

udzielenie zamólvienia mogą ubiegaó się Wykonawcy, |<tórzy nie wczęŚniej niz w okresię ostatnich 5

|at przedupływem tęrminu składania ofert, a jezeli okres prowadzenia działalnoŚci jest krotszY - w

tym okresie, wykonali nalezycie, co najmniej jedną robotę brrdowlaną polegającą na budowie,

przebudowie lub remoncie drogi, ulicy lub placu w nawięrzchni z kostki brukowej o wartoŚci brutto

nie mniejszej niz 100 000,00 zł brutto, która została wykonana w sposob naleŻYĘ, W rYm zgodnie z

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona;

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2)

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

Data: 20l9-05-15, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Temin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do rrdziahl w

postępowaniu: Data: 2019-05-28, godzina: 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.7)

W ogłoszeniu jest: Czy przewiduje się udzięlenie zamówień, o których *oinu w art" 67 ust. t Płt O i Z

lub w ań. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak Określenie przedmiotu, wielkoŚci lub zakresu oraz

warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lu6 W art,

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pą: Zamawiającyprzewiduje mozliwośc udzielenia zamówienia, o ł*Órym

mowa w ań. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. Zamówięnie o wielkości do 50ń wartoŚci zamówienia

podstawowego, polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, tj. budowie, Przebudowie

lub remoncie drog w nawierzchni asfaltowej.

W ogłoszeniu powinno być: Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.

1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak Określęnię przedmiotu, wielkoŚci lub zakresu

oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówięńa, o których mowa w art,67 ust, 1 Pkt 6lub w

art. I34ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp,. Zamawiający przewiduje możliwoŚĆ udzięlęnia zamówienia, o
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którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. Zamówięnie o wielkości do 5ońwartości zamówięnia

podstawowego, polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, tj. budowie, przebudowie

lub ręmoncie dróg w nawierzchni z kostki brukowej,

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.5 (pkt 3,3.1.)

Tekst, który na|eży dodać w ogłoszeniu: - koniecznośćprzeprowadzeniaprac,badań

archeologicznych i innych działahw związkuz wykonywaniem robót budowlanych, zgodnie z

Pozwolenięm NR I25lż0I9lC na prowadzenie badań archeologicznych, z dnia 06.05,2019 roku,

Wielkopolskiego Wojewódzkiego KonsęrwatoraZńytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony

Zabytków w Poznaniu Delegatura w Koninie.
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