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SZCZECIN: 
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INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 32978-2017

Data: 27/02/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Centrum Edukacji PRO FUTURO s.c., Krajowy numer identyfikacyjny 811154623, ul. MIESZKA I   96/8, 

70-106  SZCZECIN, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 796461213, e-mail 

mwiniarczyk@op.pl, faks 75 718 25 81. 

Adres strony internetowej (url): www.wojkow.pl

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne: 

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: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie) wykonał w sposób należyty, co najmniej trzy roboty budowlane o charakterze i 

złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia, polegających na: przebudowie, 

budowie bądź remoncie (wymianie) kotłowni gazowej, z których przynajmniej jedna robota 
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budowlana jest o wartości nie mniejszą niż 70.000 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy 

złotych); W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia 

według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o 

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o 

zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona 

odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP 

opublikuje ww. informacje. b) dysponuje przynajmniej: jedną osobą posiadającą uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i z co 

najmniej trzy letnim doświadczeniem na tym stanowisku

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że: a) w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie) wykonał w sposób należyty, co najmniej trzy roboty budowlane o 

charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia, polegających na: 

przebudowie, budowie bądź remoncie (wymianie) kotłowni gazowej, z których przynajmniej jedna 

robota budowlana jest o wartości nie mniejszą niż 70.000 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt 

tysięcy złotych); W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich 

przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania 

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania 

ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający 

dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP 

opublikuje ww. informacje. b) dysponuje przynajmniej: jedną osobą posiadającą uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i z co najmniej 

trzy letnim doświadczeniem na tym stanowisku. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: 15/03/2017 godzina 13:00 

W ogłoszeniu powinno być: 16/03/2017 godzina 13:00 
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