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Ogłoszenie nr 540279886-N-2019 z dnia 23-12-2019 r.
Toruń:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 635882-N-2019
Data: 13/12/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Krajowy numer identyfikacyjny
87112129000000, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska,
tel. +48566218281, e-mail zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl, faks +48566218455.
Adres strony internetowej (url):

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: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj dysponuje
osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia tj: a) co najmniej jedną osobą, która wykonała
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 3 roboty
budowlane o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł każda, w ramach których były
wykonane roboty opodobnym zakresie do przedmiotu zamówienia, w tym przynajmniej 1 robota
wykonana na obiekcie użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego,
W ogłoszeniu powinno być: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj
dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia tj: a) co najmniej jedną osobą, która
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pełniła funkcję inspektora nadzoru w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert nad co najmniej 3 robotami budowlanymi o wartości nie mniejszej niż
2.000.000,00 zł każda, w ramach których były wykonane roboty o podobnym zakresie do
przedmiotu zamówienia, w tym przynajmniej 1 robota wykonana na obiekcie użyteczności
publicznej lub zamieszkania zbiorowego

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2019-12-30, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2020-01-07, godzina: 09:00,
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