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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miejska Tczew, Krajowy numer identyfikacyjny 19167527300000, ul. Plac
Piłsudskiego 1, 83110 Tczew, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 587 759 343, e-mail
eron@um.tczew.pl, faks 587 759 355.
Adres strony internetowej (url): www.zp.tczew.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: a) Zamawiający określa niżej wymieniony
warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył minimum 1 robotę budowlaną/zadanie* ,
polegającą na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni
użytkowej nie mniejszej niż 500 m2, w zakres której wchodziła również budowa/przebudowa
instalacji: c.o., wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej. *) Przez jedną robotę budowlaną /
zadanie rozumie się roboty budowlane wykonane w ramach jednej umowy. Za ukończone
roboty budowlane/zadanie Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został
ukończony w taki sposób, że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i
urządzeniami tzn. dla których wydany został co najmniej protokół odbioru końcowego lub
dokument równoważny, potwierdzający zakończenie robót, np. Świadectwo Przejęcia (w
rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC).
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: a) Zamawiający określa niżej
wymieniony warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia: Wykonawca spełni warunek, jeżeli
wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył minimum 1 robotę
budowlaną/zadanie* , polegającą na budowie lub przebudowie budynku o powierzchni
użytkowej nie mniejszej niż 400 m2, w zakres której wchodziła również budowa/przebudowa
instalacji: c.o., wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej. *) Przez jedną robotę budowlaną /
zadanie rozumie się roboty budowlane wykonane w ramach jednej umowy. Za ukończone
roboty budowlane/zadanie Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został
ukończony w taki sposób, że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i
urządzeniami tzn. dla których wydany został co najmniej protokół odbioru końcowego lub
dokument równoważny, potwierdzający zakończenie robót, np. Świadectwo Przejęcia (w
rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC).
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu:
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-06-11, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-06-20, godzina: 09:00
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.6) Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu jest: Otwarcie ofert nastąpi w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Tczewie, Pl.
Piłsudskiego dnia 11.06.2018 r. o godz. 09:30. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą
być obecni przy otwieraniu ofert.
W ogłoszeniu powinno być: Otwarcie ofert nastąpi w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w
Tczewie, Pl. Piłsudskiego dnia 20.06.2018 r. o godz. 09:30. Otwarcie ofert jest jawne.
Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

