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OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 526192-N-2020 

Data: 24/03/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Ujazd, Krajowy numer identyfikacyjny 53141329000000, ul. ul. Sławięcicka  19, 47-143  Ujazd, woj. opolskie, państwo 

Polska, tel. 0-77 4048750,4048757,4048757, e-mail umig@ujazd.pl, faks 0-77 4637081. 

Adres strony internetowej (url): www.ujazd.pl 

Adres profilu nabywcy: www.ujazd.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III 

Punkt: III.1.3 

W ogłoszeniu jest: 7.2.2 Zdolność techniczna lub zawodowa : a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed 

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

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: -min. 1 zadanie, które swoim zakresem obejmowało budowę, 

przebudowę lub remont kanalizacji wodociągowej i sanitarnej o dł. min. 400,00 mb każda. - min. 1 zadanie, które swoim 

zakresem obejmowało wykonanie zbiornika retencyjnego z pompownią strefową o pojemności min 500,00m3 - min 1 

dokumentację projektowo-kosztorysową budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu sieci wodociągowej wraz ze zbiornikiem 

retencyjnym o pojemności min 500,00m3 i pompownią strefową Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania się powyższym 

doświadczeniem w trzech osobnych zadaniach inwestycyjnych lub łącznie w jednym lub dwóch zadaniach, pod warunkiem, że 

po ich zsumowaniu obejmują w/w zakres robót. Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych występujących w innych 

walutach niż PLN Wykonawca zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania się 
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ogłoszenia o niniejszym zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. Średnie kursy walut dostępne są na stronie 

internetowej Narodowego Banku Polskiego pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/ 

W ogłoszeniu powinno być: 7.2.2 Zdolność techniczna lub zawodowa : a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 

należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: -min. 1 zadanie, które swoim zakresem obejmowało 

budowę, przebudowę lub remont kanalizacji wodociągowej i sanitarnej o dł. min. 400,00 mb każda. - min. 1 zadanie, które 

swoim zakresem obejmowało wykonanie zbiornika retencyjnego o pojemności min 100,00m3 - min 1 dokumentację projektowo-

kosztorysową budowy, rozbudowy, przebudowy zbiornika retencyjnego o pojemności min 100,00m3 . Zamawiający dopuszcza 

możliwość wykazania się powyższym doświadczeniem w np. w trzech osobnych zadaniach inwestycyjnych lub łącznie w 

jednym lub dwóch zadaniach, pod warunkiem, że po ich zsumowaniu obejmują w/w zakres robót. Do przeliczenia wszystkich 

wartości finansowych występujących w innych walutach niż PLN Wykonawca zastosuje średni kurs Narodowego Banku 

Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu na stronie internetowej 

Zamawiającego. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod następującym 

adresem: http://www.nbp.pl/ 
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