Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 122624-2016 z dnia 2016-05-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na położeniu instalacji pola
drenażowego w OSK CBA w Lucieniu. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót
związanych z uporządkowaniem istniejącej kanalizacji sanitarnej na terenie...
Termin składania ofert: 2016-05-31
Numer ogłoszenia: 59621 - 2016; data zamieszczenia: 30.05.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 122624 - 2016 data 16.05.2016 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Centralne Biuro Antykorupcyjne, Al. Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa, woj. mazowieckie,
tel. 22 437 13 00, fax. 22 437 13 90.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:










Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.
W ogłoszeniu jest: O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który spełnia
warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w szczególności: 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.
W ogłoszeniu powinno być: O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który
spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w szczególności: 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.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 31.05.2016 godzina 10:30, miejsce: Biuro Finansów CBA ul.
Poleczki 3 08-822 Warszawa.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub ofert: 02.06.2016 godzina 10:30, miejsce: Biuro Finansów CBA
ul. Poleczki 3 08-822 Warszawa.

