
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 85774-2014 z dnia 2014-03-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Myślibórz 

1) Branża drogowa a) Odtworzenie punktów wysokościowych b) Rozbiórka elementów dróg 

c) Wykonanie wykopów d) Wykonanie nasypów e) Profilowanie i zagęszczenie podłoża f) 

Warstwa odsączająca g) Oczyszczenie i skropienie warstw... 

Termin składania ofert: 2014-03-28  

 

Numer ogłoszenia: 92118 - 2014; data zamieszczenia: 19.03.2014 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 85774 - 2014 data 13.03.2014 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Zarząd Powiatu w Myśliborzu, ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz, woj. zachodniopomorskie, 

tel. 95 7472021, fax. 95 7473153. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2). 

 W ogłoszeniu jest: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: - warunek 

zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w 

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

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie roboty 

budowlane branży drogowej o wartości brutto nie mniejszej niż 1.500.000,00 złotych, 

słownie: jeden milion złotych. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. 

warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w 

oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający 

uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym 

w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie 

opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli 

przed wszczęciem postępowania.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: - 

warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał 

należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie 

roboty budowlane branży drogowej o wartości brutto nie mniejszej niż 1.500.000,00 

złotych, słownie: jeden milion pięćset złotych każda. W przypadku, gdy jakakolwiek 

wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający 

przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty 

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia 

postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w 

miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=85774&rok=2014-03-13


w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs 

średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.. 

 
 


