Strona 1 z 2

Ogłoszenie nr 500242855-N-2018 z dnia 10-10-2018 r.
Sierakowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 631174-N-2018
Data: 03/10/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., Krajowy numer identyfikacyjny
22045423900000, ul. ul. Kartuska 12, 83340 Sierakowice, woj. pomorskie, państwo Polska, tel.
0-58 684 73 41, e-mail wodociagi@sierakowice.pl, faks 0-58 684 73 41.
Adres strony internetowej (url): www.pwik.sierakowice.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: c. Zdolności technicznej lub zawodowej 1. Wykonawca spełni warunek,
jeżeli wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co
najmniej jedną dostawę w zakresie dostawy i montażu dwóch dekanterów służących do
odprowadzania wód nadosadowych komór stabilizacji tlenowej w oczyszczalni ścieków o
wartości min. 250 000,00 zł. 2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że
Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych
lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć
wpływ na realizację zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być: c. Zdolności technicznej lub zawodowej 1. Wykonawca spełni
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warunek, jeżeli wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie co najmniej jedną dostawę w zakresie dostawy i montażu jednego dekantera służącego
do odprowadzania wód nadosadowych komór stabilizacji tlenowej w oczyszczalni ścieków o
wartości min. 125 000,00 zł. 2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że
Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych
lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć
wpływ na realizację zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-10-15, godzina: 12:45,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-10-19, godzina: 12:45,
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