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Przedmiot zamówienia:
CPV:45200000
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie
inżynierii lądowej i wodnej.
Zamiast:

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów.
1. Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia zobowiązany
jest wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeliokres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej:
— jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu ścianki szczelinowej na głębokości nie mniejszej niż 10 mo wartości
robót co najmniej 10 000 000 PLN z VAT.
Za wykonane roboty budowlane, o których mowa powyżej należy rozumieć roboty, dla których wydano świadectwa
przejęcia lub końcowy protokół odbioru robót budowlanych.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 16.10.2012 (10:00).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 16.10.2012 (10:30).
Powinno być:

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów.
1. Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia zobowiązany
jest wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej:
— jedną robotę budowlaną o wartości robót co najmniej 10 000 000 PLN z VAT, która swym zakresem rzeczowym
obejmowała między innymi wykonanie ścianki szczelinowej na głębokości nie mniejszej niż 10 m.
Za wykonane roboty budowlane, o których mowa powyżej należy rozumieć roboty, dla których wydano świadectwa
przejęcia lub końcowy protokół odbioru robót budowlanych.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 22.10.2012 (10:00).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 22.10.2012 (10:30).
Inne dodatkowe informacje
Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
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