
 

 
Ogłoszenie nr 540073150-N-2019 z dnia 12-04-2019 r. 

 

Michałowice: 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu 

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
Numer: 532982-N-2019  

Data: 03/04/2019  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Gmina Michałowice, Krajowy numer identyfikacyjny 01326929000000, ul. Aleja Powstańców Warszawy  1, 05-816  

Michałowice, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 350 91 91, e-mail m.oplocka@michalowice.pl, faks 22 350 91 01.  

Adres strony internetowej (url): www.bip.michalowice.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)  

W ogłoszeniu jest:  

Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że:  

1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie i zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył co 

najmniej 2 roboty polegające na budowie sieci wodociągowej o średnicy min. D225 i długości min. 700 m.  

 

W ogłoszeniu powinno być:  

Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że:  

1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie i zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył co 

najmniej 2 roboty polegające na budowie sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji ciśnieniowej o długości łącznej 

min. 700 m przy czym budowa każdej z sieci została wykonana z rur PE o średnicy min. D110  

 

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: 2019-04-18, godzina: 10:00,  

 

W ogłoszeniu powinno być:  

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  

Data: 2019-04-25, godzina: 10:00,  

 

 

 

Wójt Gminy Michałowice 

(-) Małgorzata Pachecka 
 

 

Otrzymują: 

1) strona internetowa www.bip.michalowice.pl 

2) aa. ZP.271.2.22.2019 

http://www.bip.michalowice.pl/

