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SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Gmina Miasta Krynica Morska, Krajowy numer identyfikacyjny 17000877400000, ul. ul.

Górników  15, 82120   Krynica Morska, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 552 476 527, e-mail

um@krynicamorska.tv, faks 552 476 566.

Adres strony internetowej (url): www.krynicamorska.tv

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: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony,

jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co

najmniej jedno zamówienie polegające na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń przy realizacji projektu

inwestycyjnego polegające na budowie lub przebudowie placów zabaw lub terenów sportowych

lub terenów rekreacyjnych lub terenów otwartych lub obiektów użyteczności publicznej o

wartości zamówienia nie mniejszej niż 100 tyś. złotych brutto, z podaniem daty i miejsca

wykonania, gdzie usługi te zostały wykonane lub wykonywane są należycie. Ocena będzie
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dokonywana na podstawie formuły spełnia/nie spełniana na podstawie wykazu usług oraz

treści złożonego oświadczenia – Załącznik nr 2 do SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za

spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał

lub wykonuje co najmniej jedno zamówienie polegające na pełnieniu funkcji Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji projektu

inwestycyjnego polegające na budowie lub przebudowie placów zabaw lub terenów

sportowych lub terenów rekreacyjnych lub terenów otwartych lub obiektów użyteczności

publicznej o wartości zamówienia nie mniejszej niż 100 tyś. złotych brutto, z podaniem daty i

miejsca wykonania, gdzie usługi te zostały wykonane lub wykonywane są należycie. Ocena

będzie dokonywana na podstawie formuły spełnia/nie spełniana na podstawie wykazu usług

oraz treści złożonego oświadczenia – Załącznik nr 2 do SIWZ.
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