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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Krajowy numer identyfikacyjny 92536660000000, 

ul. ul. Kościuszki  9, 86-100  Świecie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 331 17 10, e-

mail stbs-swiecie@wp.pl, faks 52 331 17 10. 

Adres strony internetowej (url): www.bip.swieckietbs.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) a) 

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: a) posiadał wiedzę 

i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia tj. wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed 

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

okresie, co najmniej 2 robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto każda w 

ramach której były wykonane roboty o podobnym zakresie do przedmiotu zamówienia, tj. roboty 

obejmujące budowę budynku wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi, z potwierdzeniem, 

że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: a) 

posiadał wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia tj. wykonał w okresie 

ostatnich pięciu lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 

4 500 000,00 zł brutto każda w ramach której były wykonane roboty o podobnym zakresie do 

przedmiotu zamówienia. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 1) wykonał 2 roboty 

obejmujące budowę budynku wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi, lub 2) 1 robotę 

obejmującą budowę budynku wielorodzinnego lub budynku użyteczności publicznej wraz z 

instalacjami wewnętrznymi i 1 robotę obejmującą budowę budynku wielorodzinnego w stanie 

surowym, z potwierdzeniem, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone; 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: IV.6.2) 

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-11-18, godzina: 08:00 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-11-19, godzina: 14.30 


