
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 233796-2015 z dnia 2015-09-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sobolew 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na realizacji inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj. Realizacja zadania obejmuje 

kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem pozwoleniami i... 

Termin składania ofert: 2015-09-23  

Numer ogłoszenia: 247730 - 2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 233796 - 2015 data 08.09.2015 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Sobolew, Rynek 1, 08-460 Sobolew, woj. mazowieckie, tel. 025 6825023, fax. 025 6832736. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

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

W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas gdy Wykonawca/y wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował, co najmniej jednego 

zamówienia, w zakresie obejmującym wykonanie montażu instalacji fotowoltaicznych o łącznej wartości tych robót nie mniejszej niż 

500 000 zł. brutto. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum), 

spełniają ww. warunek udziału łącznie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku udziału w postępowaniu, 

zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia nie spełnia, na podstawie dokumentów dołączonych przez Wykonawcę do oferty.  

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas gdy Wykonawca/y wykaże, że w okresie ostatnich 5 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował, jedno lub 

kilka zamówień, w zakresie obejmującym wykonanie montażu instalacji fotowoltaicznych o łącznej wartości tych zamówień nie 

mniejszej niż 500 000 zł. brutto. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. 

konsorcjum), spełniają ww. warunek udziału łącznie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku udziału w 

postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia nie spełnia, na podstawie dokumentów dołączonych przez Wykonawcę 

do oferty.  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.  

W ogłoszeniu jest: 23.09.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Sobolewie, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, pokój nr 23.  

W ogłoszeniu powinno być: 25.09.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Sobolewie, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, pokój nr 

23..  
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