
Ogłoszenie nr 540222645-N-2019 z dnia 18-10-2019 r. 

Bydgoszcz:
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INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 608364-N-2019 

Data: 10/10/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny 

90476971000000, ul. Toruńska  174 A, 85-844  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo 

Polska, tel. 52 5822723, e-mail zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, faks 52 5822777. 

Adres strony internetowej (url): www.zdmikp.bydgoszcz.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) 1) 

W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1) doświadczenie 

wykonawcy: Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, w 

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych, z których 

każda dotyczy: budowy lub przebudowy nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni min. 500 

m2, której elementem była kanalizacja deszczowa oraz sieć energetyczna, w jednym zadaniu. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. 

konsorcjum, spółka cywilna), ww. warunek udziału w postępowaniu spełniają łącznie, przy 

czym wymóg wykazania się odpowiednim doświadczeniem dotyczy tego wykonawcy, który 

zamierza bezpośrednio realizować zakres zamówienia, dla realizacji którego wymagane jest 
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wykazanie się odpowiednim doświadczeniem. 

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1) 

doświadczenie wykonawcy: Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w 

wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych, z 

których każda dotyczy: budowy lub przebudowy nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 

min. 500 m2, w jednym zadaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna), ww. warunek udziału w 

postępowaniu spełniają łącznie, przy czym wymóg wykazania się odpowiednim doświadczeniem 

dotyczy tego wykonawcy, który zamierza bezpośrednio realizować zakres zamówienia, dla 

realizacji którego wymagane jest wykazanie się odpowiednim doświadczeniem. 

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: 2019-10-25, godzina: 08:45 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2019-10-28, godzina: 08:45 
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