
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa destruktu asfaltowego do bieżącego utrzymania dróg gminnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG I GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KŁOBUCKU

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 150516530

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. 11 Listopada 81

1.4.2.) Miejscowość: Kłobuck

1.4.3.) Kod pocztowy: 42-100

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdigk.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminaklobuck.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00104707/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-03-31 10:15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00101682/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
Zdolność techniczna lub zawodowa 
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą wykazać, że wykonali 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, co najmniej jedną dostawę destruktu asfaltowego 
o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto oraz przekazać dokumenty potwierdzające, że dostawa została wykonana
w sposób należyty.

Po zmianie: 
Zdolność techniczna lub zawodowa 
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą wykazać, że wykonali 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w
tym okresie, dostawy destruktu asfaltowego o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto, zrealizowane w ramach jednej
bądź dwóch umów oraz przekazać dokumenty potwierdzające, że dostawa została wykonana w sposób należyty.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00104707/01 z dnia 2022-03-31

2022-03-31 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -
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