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Ogłoszenie nr 540213094-N-2020 z dnia 28-10-2020 r.
Kętrzyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 597005-N-2020
Data: 14/10/2020

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: Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać
Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej
lub zawodowej, tj. Zamawiający wymaga: 1) by wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończył co najmniej 4 zadania obejmujące swoim zakresem budowę lub
przebudowę torów rowerowych Pumptrack o nawierzchni bitumicznej o wartości nie mniejszej
niż 250 000,00 zł brutto każde, z czego co najmniej dwa zadania w formule "zaprojektujwybuduj" Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona
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wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, ogłoszonego przez NBP,
obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą się
ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności
technicznej lub zawodowej, tj. Zamawiający wymaga: 1) by wykonawca wykazał, że w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 zadania obejmujące swoim zakresem
budowę lub przebudowę torów rowerowych Pumptrack o nawierzchni bitumicznej o wartości
nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każde, z czego minimum co najmniej jedno zadanie w
formule „zaprojektuj i wybuduj” . Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach
obcych zostanie określona wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych,
ogłoszonego przez NBP, obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest: 2. wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100)
należy wnieść przed upływem terminu na składanie ofert, tj. do dnia 29.10.2020r. do godz.
10.00,
W ogłoszeniu powinno być: 2. wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł
00/100) należy wnieść przed upływem terminu na składanie ofert, tj. do dnia 06.11.2020r. do
godz. 10.00,

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: 2020-10-29, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2020-11-06, godzina: 10:00
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