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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Gmina Jeleniewo, Krajowy numer identyfikacyjny 79067089800000, ul. ul. Słoneczna  3, 

16-404  Jeleniewo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 875 683 022, e-mail 

inwestycje@jeleniewo.i-gmina.pl, faks 875 683 022.  

Adres strony internetowej (url): http://bip.jeleniewo.i-gmina.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  

Punkt: 5.1)  

W ogłoszeniu jest: 1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania 

spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem 

dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, co najmniej: 2 zamówienia polegające na dostawie żwiru lub 

wykonaniu usług, robót drogowych - prac polegających na żwirowaniu, bieżącej 

konserwacji, równaniu lub remontów dróg o łącznej wartości brutto minimum 200 tys. zł na 

każde zadanie oraz załączeniem dowodów, że zamówienie zostało wykonane należycie – 

załącznik nr 3 – Doświadczenie Wykonawcy do niniejszej SIWZ.  

W ogłoszeniu powinno być: 1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do 

wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz 

załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, co najmniej: 2 zamówienia polegające na dostawie żwiru lub 

wykonaniu usług, robót drogowych - prac polegających na żwirowaniu, bieżącej 

konserwacji, równaniu lub remontów dróg o łącznej wartości brutto minimum 250 tys. zł na 

każde zadanie oraz załączeniem dowodów, że zamówienie zostało wykonane należycie – 

załącznik nr 3 – Doświadczenie Wykonawcy do niniejszej SIWZ.  
 


