CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCUJNE
BIURO FINANSÓW
ul. Poleczki 3
02-822 Warszawa
tel.: 22 437 13 00, fax: 22 437 13 90,22 437 13 92
CBA/F-WZP/1099/2016

Warszawa, dnia 30.05.2016 r.

Uczestnicy postępowania

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Położenie
instalacji pola drenażowego w OSK CBA w Lucieniu, nr sprawy
8/ZP/CBA/2016/TCz

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. - ustawa Pzp),
dokonuje poniższych modyfikacji SIWZ:
Modyfikacja nr 1:
Zamawiający dokonuje modyfikacji rozdziału VI pkt 1 lit. a) SIWZ.
Było:
posiada wiedzę i doświadczenie, w tym należycie wykonał w okresie pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną w zakresie wykonania robót na
istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej, polegających na położeniu instalacji pola
drenażowego rozsączającego ścieki z oczyszczalni ścieków, o łącznej wartości min.
100.000,00 zł brutto.
Jest:
posiada wiedzę i doświadczenie, w tym należycie wykonał w okresie pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, jedną lub więcej robót budowlanych w zakresie wykonania robót na
istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej, polegających na położeniu instalacji pola
drenażowego rozsączającego ścieki z oczyszczalni ścieków, o łącznej wartości min.
100.000,00 zł brutto.
Modyfikacja nr 2:
Modyfikacji ulega termin składania ofert i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć do dnia 02.06.2016 r. do godz. 10:30 w Biurze Finansów CBA,
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 3, w godz. 8.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie
przy ul. Poleczki 3, w dniu 02.06.2016 r. o godz. 11:00.
Powyższe modyfikacje są wiążące dla stron postępowania.

Dyrektor Biura Finansów
Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Daniel Art
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