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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Jastarnia, Krajowy numer identyfikacyjny 191675480, ul. ul. Portowa 24, 84140
Jastarnia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 675 19 99; 675 19 30, e-mail
referatrozwoju@jastarnia.pl, faks 58 6752176.
Adres strony internetowej (url): www.bip.jastarnia.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, • że
zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jeden nadzór nad robotą
budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie, lub przebudowie dróg o nawierzchni z
betonowej kostki brukowej o wartości min. 10 000,00 zł brutto.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli
wykaże, • że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jeden nadzór
nad robotą budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie, lub przebudowie dróg o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej o wartości nadzoru min. 10 000,00 zł brutto.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.5)
W ogłoszeniu jest: Zmiany terminu wykonania umowy w przypadku: 1. działania siły
wyższej;
W ogłoszeniu powinno być: Zmiany terminu wykonania umowy w przypadku: 1. działania
siły wyższej- przez siłę wyższą rozumie się wszelkie okoliczności i zdarzenia zewnętrzne,
będące poza kontrolą strony umowy niemożliwe do przewidzenia, albo którym strona umowy
nie może zapobiec, ani ich uniknąć, nawet jeżeli okoliczność lub zdarzenie było możliwe do
przewidzenia, których skutkiem jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
przez stronę umowy; za siłę wyższą strony umowy będą uważały w szczególności : pożar,
huragan, powódź, trzęsienie ziemi, strajki, zamieszki lub wojnę oddziałujące bezpośrednio na
przedmiot lub strony umowy;

