1z2

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/1256e013-a49e-4823-a9ec-21e...

Ogłoszenie nr 540198697-N-2019 z dnia 19-09-2019 r.
Kętrzyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 600003-N-2019
Data: 19/09/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miejska Kętrzyn, Krajowy numer identyfikacyjny 51074344000000, ul. ul. Wojska
Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 752 05 20,
e-mail b.skalij@miastoketrzyn.pl, faks 89 752 05 31.
Adres strony internetowej (url): http://www.miastoketrzyn.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: W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający stawia
następujące wymagania: a) Wykonawca winien wykazać, że wykonał, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną
usługę świadczoną w sposób ciągły (w ramach jednego kontraktu) przez okres minimum 5
miesięcy w zakresie działalności sanitarnej i pokrewnej, tj. polegającej np. na zamiataniu i
czyszczeniu ulic, dróg, parków, opróżnianiu koszy na śmieci w miejscach publicznych, sadzeniu
i pielęgnacji roślin o ogólnej wartości usługi (kontraktu) min. 100.000,00 zł brutto (słownie: sto
tysięcy zł 00/100).
W ogłoszeniu powinno być: W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający
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stawia następujące wymagania: a) Wykonawca winien wykazać, że wykonał, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
co najmniej jedną usługę świadczoną w sposób ciągły (w ramach jednego kontraktu) przez
okres minimum 3 miesięcy w zakresie działalności sanitarnej i pokrewnej, tj. polegającej np.
na zamiataniu i czyszczeniu ulic, dróg, parków, opróżnianiu koszy na śmieci w miejscach
publicznych, sadzeniu i pielęgnacji roślin o ogólnej wartości usługi (kontraktu) min.
100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy zł 00/100).
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