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Ogłoszenie nr 500140715-N-2018 z dnia 20-06-2018 r.
Gdańsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 567506-N-2018
Data: 05/06/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, Krajowy numer
identyfikacyjny 16837200000, ul. ul. Żaglowa 11, 80560 Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska,
tel. 583 205 100, e-mail sekretariat@drmg.gdansk.pl, faks 583 205 105.
Adres strony internetowej (url): www.drmg.gdansk.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: O udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali
należycie co najmniej dwa zamówienia, z których każde obejmowało swoim zakresem opracowanie
dokumentacji projektowej, składającej się co najmniej z projektu budowlanego i wykonawczego, w
zakresie budowy lub przebudowy lub remontu budynku, o wartości jednostkowej każdego
zamówienia równej lub wyższej niż 150 000 zł brutto, przy czym co najmniej jedno zamówienie
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winno polegać na opracowaniu dokumentacji projektowej dla budynku wpisanego do rejestru
zabytków.
W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa. Określenie warunków: O
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonali należycie co najmniej dwa zamówienia, z których każde obejmowało swoim
zakresem opracowanie dokumentacji projektowej, składającej się co najmniej z projektu
budowlanego i wykonawczego, w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu budynku, o
wartości jednostkowej każdego zamówienia równej lub wyższej niż 150 000 zł brutto.

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: 2018-06-25, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2018-06-29, godzina: 12:00
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