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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 257127 - 2013 data 29.11.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Instytut Nawozów Sztucznych, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy, woj. lubelskie, tel. 81 473

14 00, fax. 81 473 14 10.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2..

W ogłoszeniu jest: Warunki udziału w postępowaniu zostaną spełnione, jeżeli: wykonawca wykaże, że

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonał należycie co

najmniej 1 robotę budowlaną wraz z dostawą materiałów, o wartości co najmniej 4.000.000,00 PLN

netto, z podaniem wartości dla poszczególnych branż, przedmiotu, dat wykonania oraz podmiotów, na

rzecz których roboty zostały wykonane wraz z dowodami potwierdzającymi należyte ich wykonanie.

Referencje powinny obejmować wszystkie branże objęte przedmiotem zamówienia. Brak kompletu

wszystkich branż oznacza nie wykazanie spełnienia postawionego warunku. Zamawiający rozumie przez

jedną referencję 1 pozycję lub 1 zestaw pozycji obejmujący wszystkie branże robót budowlanych objęte

przedmiotem zamówienia o łącznej wartości 4.000.000 zł. Ustala się minimalne wartości robót dla

poszczególnych branż: a) branża budowlano - konstrukcyjna - 2,6 mln zł, b) branża montażowa - 0,15

mln zł, c) branża elektryczna - 0,4 mln zł, d) branża instalacyjna - 0,6 mln zł, e) branża drogowa - 0,25

mln zł..

W ogłoszeniu powinno być: Warunki udziału w postępowaniu zostaną spełnione, jeżeli: wykonawca

wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonał

należycie co najmniej 1 robotę budowlaną wraz z dostawą materiałów, o wartości co najmniej

4.000.000,00 PLN netto, z podaniem wartości dla poszczególnych branż, przedmiotu, dat wykonania

oraz podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane wraz z dowodami potwierdzającymi należyte

ich wykonanie. Wykaz robót budowlanych wypełniony zgodnie z treścią Załącznika Nr 2 do ogłoszenia

powinien obejmować wszystkie branże objęte przedmiotem zamówienia. Brak kompletu wszystkich

branż oznacza nie wykazanie spełnienia postawionego warunku. Natomiast przedstawione przez

Wykonawcę referencje mają stanowić dowód, że treść oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w

wykazie jest prawdziwa i roboty wskazane w oświadczeniu zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończone. Nadto, Zamawiający wskazuje, że wykazanie spełniania warunku

może zostać udowodnione w wyniku wykonania jednej roboty budowlanej o wartości minimum 4.000.000

zł, zawierającej wszystkie branże budowlane o wartościach minimalnych podanych poniżej, lub w wyniku

wykonania kilku robót budowlanych, jednakże muszą one w sumie obejmować wykonanie wszystkich

branż o podanych minimalnych wartościach, na łączną wartość minimum 4.000.000 zł. Ustala się

minimalne wartości robót dla poszczególnych branż: a) branża budowlano - konstrukcyjna - 2,6 mln zł, b)

branża montażowa - 0,15 mln zł, c) branża elektryczna - 0,4 mln zł, d) branża instalacyjna - 0,6 mln zł, e)

branża drogowa - 0,25 mln zł..


