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Data: 05/07/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kwidzyn, Krajowy numer identyfikacyjny 17074776700000, ul. ul. Grudziądzka 30, 82500
Kwidzyn, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 055 261-41-51, e-mail
przetargi@gminakwidzyn.pl, faks 552 792 306.
Adres strony internetowej (url): www.bip.gminakwidzyn.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.bip.gminakwidzyn.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże, iż w
ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie wykonał:

minimum jeden projekt na zadanie z branży

ogólnobudowlanej, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, polegający na budowie lub
przebudowie obiektu o charakterze hydrotechnicznym (np. port lub przystań żeglarska,
kajakowa, jachtowa, rybacka itp.) o wartości minimum 80 000,00 zł brutto,

minimum dwóch

robót budowlanych o wartości robót nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto każda ( Załącznik
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nr 5 do SIWZ ). Przez pojedynczą robotę budowlaną Zamawiający rozumie budowę lub
przebudowę mariny, portu lub przystani kajakowej, żeglarskiej, rybackiej itp.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli
wykaże, iż w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał:

minimum jeden projekt na

zadanie z branży ogólnobudowlanej, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, polegający na
budowie lub przebudowie obiektu o charakterze hydrotechnicznym (np. port lub przystań
żeglarska, kajakowa, jachtowa, rybacka itp.) o wartości minimum 80 000,00 zł brutto,
minimum jednej roboty budowlanej o wartości robót nie mniejszej niż 1 300 000,00 zł brutto
(Załącznik nr 5 do SIWZ). Poprzez pojedynczą robotę budowlaną Zamawiający rozumie budowę
lub przebudowę mariny, portu lub przystani kajakowej, żeglarskiej, rybackiej itp.
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