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Ogłoszenie nr 540201568-N-2020 z dnia 14-10-2020 r.
Łapanów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 595834-N-2020
Data: 12/10/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Łapanów, Krajowy numer identyfikacyjny 85166067700000, ul. Łapanów 34, 32-740
Łapanów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 14 613 40 57, 14 684 37 20, e-mail
ug@lapanow.pl, faks 146 853 900.
Adres strony internetowej (url): ww.lapanow.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: DLA CZĘŚCI NR 2: Wykonawca winien wykazać, że wykonał w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończył minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub (i) remoncie lub
(i)modernizacji lub (i) przebudowie chodnika o wartości co najmniej 150.000,00 złotych brutto
w ramach jednej umowy.
W ogłoszeniu powinno być: DLA CZĘŚCI NR 2: Wykonawca winien wykazać, że wykonał w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończył minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub
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(i) remoncie lub (i)modernizacji lub (i) przebudowie drogi o wartości co najmniej 150.000,00
złotych brutto w ramach jednej umowy.

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:2020-10-27, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data:2020-10-28, godzina: 10:00

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: DLA CZĘŚCI NR 2: Wykonawca winien wykazać, że
wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w sposób należyty, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończył minimum 1 robotę budowlaną polegającą na
budowie lub (i) remoncie lub (i)modernizacji lub (i) przebudowie drogi o wartości co najmniej
150.000,00 złotych brutto w ramach jednej umowy.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu: Data:2020-10-28, godzina: 10:00
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