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Ogłoszenie nr 540131340-N-2019 z dnia 28-06-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 563678-N-2019
Data: 19/06/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 04, Krajowy numer identyfikacyjny 36784953800034, ul.
Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (95) 720-87-75, e-mail
zamowienia.publiczne.gorzow@kowr.gov.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.bip.kowr.gov.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: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a)
w okresie ostatnich 5 lat wykonał przynajmniej jedną robotę na obiekcie wpisanym do rejestru
zabytków. Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie na podstawie załączonego do
oferty oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust.1
ustawy Prawo zamówień publicznych, wg formuły spełnia / nie spełnia oraz na podstawie: •
wykazu robót na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, wykonanych nie wcześniej niż w
okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i
podmiotów na rzecz których roboty te były wykonane – Załącznik nr 5 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
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wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat wykonał min. 2 roboty remontowe o przybliżonym
charakterze i o wartości min. 15.000,00 zł każda. Ocena spełniania tego warunku dokonana
zostanie na podstawie załączonego do oferty oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu zgodnie z art. 25a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg formuły
spełnia / nie spełnia oraz na podstawie: • wykazu robót remontowych, wykonanych nie
wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te były wykonane – Załącznik
nr 5 do SIWZ.
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