
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 108716-2015 z dnia 2015-05-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gubin 

Przedmiotem zamówienia są prace związane z modernizacją sieci kanalizacyjnej w ciągu ul. Lubelskiej i 

Kujawskiej w Gubinie. 

Termin składania ofert: 2015-05-26  

 

Numer ogłoszenia: 123230 - 2015; data zamieszczenia: 25.05.2015 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 108716 - 2015 data 11.05.2015 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich sp. z o.o., ul. Śląska 36, 66-620 Gubin, woj. lubuskie, tel. 0-68 

455 82 82, fax. 0-68 455 82 65. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

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

 W ogłoszeniu jest: Warunek spełnią wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich pięciu lat, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną robotę 

będącą przedmiotem zamówienia polegającą na wykonaniu bezwykopowej renowacji sieci 

kanalizacji sanitarnej za pomocą rękawa z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Warunek spełnią wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich 

pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną 

robotę będącą przedmiotem zamówienia polegającą na wykonaniu bezwykopowej renowacji sieci 

kanalizacji sanitarnej za pomocą rękawa z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV. 

Warunek uzna się również za spełniony w odniesieniu do wykonawcy, który w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającej na wykonaniu renowacji 

metodą bezwykopową rurociągu (do przesyłu wody lub odprowadzania ścieków), wykonanej 

metodą rury utwardzonej na miejscu (CIPP).. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=108716&rok=2015-05-11


 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu lub 

ofert: 26.05.2015.godzina 09:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o., ul. Śląska 

36, 66-620 Gubin.. 

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

postepowaniu lub ofert: 29.05.2015.godzina 09:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Usług Miejskich 

Sp. z o.o., ul. Śląska 36, 66-620 Gubin.. 

 

 


