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OGLOSZENIE 0 ZMIANIE OGLOSZENIA 

Formularz 

Ogloszenie nr 500007555-N-2017 z dnia 02-08-2017 r. 

Leoncin: 

OG1OSZENIE 0 ZMIANIE OGLOSZENIA 

OGOSZENIE DOTYCZY: 

Ogloszenia o zamthwieniu 

INFORMACE 0 ZMIENIANYM OGLOSZENIU 

Numer: 558354-N-2017 

Data: 28/07/2017 

SEKC.JA I: ZAMAWIA)ACY 

Urzd Gmlny Leoncin, Krajowy numer identyfikacyjny 53898100000, ul. ul. Partyzantów 3, 05155 Leoncin, woj. mazowieckie, paiistwo Polska, 

tel. 227 856 585, e-mail ugleoncin@ipoczta.onet.pl, faks 227 856 585. 

Adres strony internetowej (url): www.leoncin.pI; eosw.bip.leoncin.pl  

11.1) Tekst, Wry nalezy zmieni: 

Miejsce, w którym znajduje siq zmieniany tekst: 

Numersekcji: HI 

Punkt: 111.1.3 Zadanie nr 2 lit.a 

W ogoszeniu jest: a) wykonal nalezycie w okresie ostatnich piciu lat przed upywem terminu skladania ofert, a jeleli okres prowadzenia 

dzialalrioCci jest krótszy - w tym okresie: • minimum jednq robolt  budowlanq polegaj9c9 na wykonaniu kanalu lub kanalów sanitarnych lub 

ogólnosplawnych lub deszczowych w gruntach nawodnionych ze studniami rewizyjnymi 0 1000, 0 drednicy minimum DN 200 mm i lgcznej 

dlugodci minimum 500 m metod4 wykopu otwartego wraz z odtworzeniem nawierzchni jak dia kategorii dróg publicznych kiasy G, Z; a takze 

minimum jedng robot9 budowlang polegajqc4 na wykonaniu sied wodociggowej 0 diugo/ci 600 m i grednicy mm. 160 mm. W przypaclku 

skiadania oferty wspdlnej ww. warunek musi spelniad jeden lub wspólnie wszyscy Wykoriawcy w ramach konsorum. 

W ogloszeniu powinno bye: a) wykonal nale±ycie w okresie ostatnich piciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okre.s 

prowadzenia dzialalnodci jest krótszy - w tym okresie: • minimum jedng rototq budowlang polegajgc na wykonaniu kanalu lub kanaldw 

sanitarnych lub ogólnosptawnych lub deszczowych w gruntach nawodnionych ze studniami rewizyjnymi 0 1000,0 drednicy minimum DN 200 

mm i tcznej dfugedci minimum 500 m metodg wykopu otwartego wraz z odtworzeniem nawierzchni jak dia kategorii dróg publicznych kiasy 

0, Z, a tak2e minimum jednl robotq budowlang polegajgq na wykonaniu sieci wodociggowej 0 dlugedci minimum 600 mb i drednicy 

minimum 160 mm. W przypadku skladania oferty wspólnej ww. warunek musi speInia jeden lub wspólnie wszyscy Wykonawcy w ramach 

konsorcjum. 
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