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Zadanie jest wspóffinansowane ze środków Europejskiego Funńnzu Rolnego Na Rzecz Rozwoju Obsząrów Wejskich w ramach

Programu Roauoju Obsząrów Wiejskich na latą 2007-201j
oś 3 'Jąkość Ęcia na obsząrąch wiejskich i różnicowąnie gospodarki wiejskiej"

działąnie 32] "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludnościwiejskiej"

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 233715-ż014 z dniaż0I4-II-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Barhriczka
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa gminnych przepompowni ścieków w gminie Bartniczka, w
następującym zakresie: a) wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej w
następuj ących miej scach: Łaszewo...
Termin składania ofertz 20 I 4-I l -28

Numer o głoszenia: 2397 13 - 2014 ; data zamie szczenia: 18.11.20| 4

OGŁOSreNIE O ZMIANIE OGŁOSZEMA

Ogłoszenie dotycry: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogło§zenfuz233715 -2014 data07.1L2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

GminaBartniczką ul. Brodnicka8,87-321 Bartniczką woj.kujawsko-pomorskie, tel. 56 4936810, fax. 56

4936832.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Telsto który należy zmienić:

. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2),

. W ogło§zeniu jesfi III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego

warunku Warunek ten będzie spełniony przezWykonawcę, jeżelri złealizował on nalezycie w ciągu
ostatnich 5 \at ptzedupływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzeni a dńńalnoŚci jest

krótszy - w tym okresie minimum dwie roboĘ budowlane o tematyce zbliżonej do przedmiotu
zamówienia,to znaczy w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy przepompowni ścieków, o wartoŚci

co najmniej 600.000,00 ńbruttokńda. Ocena spełniania waruŃu dokonana zostanie w oparciu o

informacje zawarte w wykazie robót budowlanych.
. 'W ogloszeniu powinno być: III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonlłvania oceny

spełniania tego warunku Warunek ten będzie spełniony przezWykonawcę, jeżeli nea|izowń on
należycie w ciągu ostatnich 5lŃprzedupływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jedną robotę budowlaną o tematyce zbliżonej do

przedmiotu zamówienia,to znaczy w zakresie: budowy/przebudowy/rozbudowy przepompowni
ścieków, o wartości, co najmniej 60 000,00zł brutto lub budowy/przebudowy/rozbudowy sieci
kanalizacylnej wraz zbudową/przebudową/rozbudową przepompowni ścięków, o wartoŚci, co najmniej
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100 000,00zł brutto. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawartew
wykazie robót budowlanych.

. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IY.4.4).

. W ogłoszeniu jesfi IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do ludzińuw poĘpowaniu lub
ofert: 28.1t.20I4 godzina09:00, miejsce: Sekretariat lJrzędtl Gminy Bartruczka (ul. Brodnicka 8, 87-

32IBartniczka).
. 'W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do ludziŃuw

postępowaniu lub ofert: 03.12.2014 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat TJrzędu Gminy Bartlriczka (ul.

B rodnicka 8, 87 -32I Bartnlczka).
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