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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 595716-N-2017  

Data: 16/11/2017  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Akademia Pomorska, Krajowy numer identyfikacyjny 145900000, ul. ul. Arciszewskiego  , 76200   

Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 840 53 27, e-mail zampub@apsl.edu.pl, faks 59 

842 95 20.  

Adres strony internetowej (url): www.apsl.edu.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: pkt. 1.1. lit. d): zadanie 1, z uwagi na odmienny warunek udziału w 

postepowaniu w stosunku do zadań 2, 3, 4 i 5 traktowane jest odrębnie. Oznacza to, że składając 

ofertę na zadanie 1 Wykonawca musi się wykazać co najmniej jedną robotą budowlaną o wartości i 

zakresie wskazanym w lit. a). Zamawiający dopuszcza, by w przypadku składania oferty np. na 

zadanie 1 i 2 Wykonawca wykazał się realizacją jednej roboty budowlanej obejmującej zakres 

warunku dla zadania 1 o wartości nie mniejszej niż 600 000 zł (lit. a) oraz zakres warunku dla 

zadania 2 o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł (lit. b) – czyli łącznej wartości roboty nie 

mniejszej niż 900 000 zł;  

W ogłoszeniu powinno być: pkt. 1.1. lit. d): zadanie 1, z uwagi na odmienny warunek udziału w 

postępowaniu w stosunku do zadań 2, 3, 4 i 5, traktowane jest odrębnie. W przypadku składania 

oferty na dwie części, w tym zadanie 1, spełnienie warunków udziału dla tych zadań, wskazanych w 

lit. a) i b), można wykazać w jednej robocie budowlanej. W przypadku składania oferty na więcej 

niż 2 części, w tym zadanie 1, zastosowane ma dodatkowo zapis lit. c) w odniesieniu do warunku 

udziału w postepowania w zakresie zadania 2, 3, 4 i 5”;  

 

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: 2017-12-14, godzina: 10:00  

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

postępowaniu: Data: 2017-12-20, godzina: 10:00  
 


