
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 126235-2015 z dnia 2015-08-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Orzesze

Utwardzenie pobocza kostką betonową (obustronnie) w związku z utworzeniem nowego przystanku komunikacyjnego w Orzeszu -

Mościskach przy ul. Majakowskiego, zgodnie z dokumentacją techniczną, polegającą na budowie dwóch peronów...

Termin składania ofert: 2015-09-09

Numer ogłoszenia: 127863 - 2015; data zamieszczenia : 28.08.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  126235 - 2015 data 25.08.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Gmina Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze, woj. śląskie, tel. 032 3248800, fax. 032 3248826.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który nale ży doda ć:

Miejsce, w którym nale ży doda ć tekst:  III.3.1).

Tekst, który nale ży doda ć w ogłoszeniu:  Ww. warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o

których mowa punkcie VI specyfikacji, w przypadku braku szczegółowego opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu

jego weryfikacja odbędzie się w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełniania

warunków nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

Miejsce, w którym nale ży doda ć tekst:  III.3.2).

Tekst, który nale ży doda ć w ogłoszeniu:  Ww. warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o

których mowa punkcie VI specyfikacji, w przypadku braku szczegółowego opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu

jego weryfikacja odbędzie się w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełniania

warunków nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

Miejsce, w którym nale ży doda ć tekst:  III.3.3).

Tekst, który nale ży doda ć w ogłoszeniu:  Ww. warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o

których mowa punkcie VI specyfikacji, w przypadku braku szczegółowego opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu

jego weryfikacja odbędzie się w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełniania

warunków nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

Miejsce, w którym nale ży doda ć tekst:  III.3.4).

Tekst, który nale ży doda ć w ogłoszeniu:  Ww. warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o

których mowa punkcie VI specyfikacji, w przypadku braku szczegółowego opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu

jego weryfikacja odbędzie się w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełniania

warunków nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

Miejsce, w którym nale ży doda ć tekst:  III.3.5).

Tekst, który nale ży doda ć w ogłoszeniu:  Ww. warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o

których mowa punkcie VI specyfikacji, w przypadku braku szczegółowego opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu

jego weryfikacja odbędzie się w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełniania

warunków nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=12...
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