Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 244155-2012 z dnia 2012-11-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kościerzyna
Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy regionalnego węzła komunikacyjnego
Kościerzyna - Północ, połączenie drogi wojewódzkiej nr 214 z drogą krajową nr 20 oraz pełnienie nadzoru
autorskiego nad robotami...
Termin składania ofert: 2012-11-28
Numer ogłoszenia: 479248 - 2012; data zamieszczenia: 29.11.2012
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 244155 - 2012 data 19.11.2012 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miejska Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna, woj. pomorskie, tel. 58 6802300, fax. 58
6802320.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5).
W ogłoszeniu jest:
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że powyższy warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w tym działalności zgodnej z przedmiotem
niniejszego zamówienia lub elementem przedmiotu zamówienia, jaki będzie wykonywał w ramach
niniejszego przedmiotu zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być:
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie określa warunku w niniejszym
zakresie.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
03.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna, pok.62,
IV piętro bud. urzędu..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 07.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna,
pok.62, IV piętro bud. urzędu.
II.2) Tekst, który należy dodać:
Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.6.
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: dot. Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt
III.4.3.1) niniejszego ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania.

wywieszono: 29.11.2012r.

