Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 242868-2015 z dnia 2015-09-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Radomsko
Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane pn.: Wymiana wewnętrznej instalacji
elektrycznej oraz sieci komputerowej w budynku Muzeum Regionalnego im. Stanisława
Sankowskiego w Radomsku Budynek dawnego ratusza - obecnie siedziba Muzeum...
Termin składania ofert: 2015-10-01

Numer ogłoszenia: 250810 - 2015; data zamieszczenia: 24.09.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 242868 - 2015 data 16.09.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku, ul. Narutowicza 1, 97-500
Radomsko, woj. łódzkie, tel. 44 683 56 51, fax. 44 683 56 51.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:





Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.
W ogłoszeniu jest: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tego warunku Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wiedzą i doświadczeniem
w wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (w tym
okresie zakończenie), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie co najmniej: dwóch zadań obejmujących kompleksową wymianę wewnętrznej
instalacji elektrycznej wraz siecią komputerową o łącznej wartości co najmniej
200.000,00 złotych brutto, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących wyżej określonych
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający za najważniejsze roboty uzna te,
które potwierdzają spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu w
zakresie wiedzy i doświadczenia.
W ogłoszeniu powinno być: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tego warunku Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku: Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wiedzą i
doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert (w tym okresie zakończenie), a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie co najmniej: dwóch zadań obejmujących kompleksową
wymianę lub kompleksowe wykonanie nowej wewnętrznej instalacji elektrycznej
wraz siecią komputerową o łącznej wartości co najmniej 200.000,00 złotych brutto
każde zadanie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dowodów dotyczących wyżej określonych najważniejszych robót,

określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących,
czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone. Zamawiający za najważniejsze roboty uzna te, które potwierdzają
spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i
doświadczenia.





Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 01.10.2015 godzina 09:00, miejsce: W siedzibie
zamawiającego Muzeum Regionalne w Radomsku, ul.Narutowicza 1 (parter - biuro
Muzeum)..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub ofert: 02.10.2015 r. godzina 09:00, miejsce: W siedzibie
zamawiającego, Muzeum Regionalne w Radomsku, ul. Narutowicza 1 (parter - biuro
Muzeum)..

