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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Krajowy numer

identyfikacyjny 00000168900000, ul. al. prof. S. Kaliskiego  7, 85-796  Bydgoszcz, woj. kujawsko-

pomorskie, państwo Polska, tel. 52 374 92 61, e-mail przetargi@utp.edu.pl, faks 52 374 93 27.

Adres strony internetowej (url): www.utp.edu.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.2)

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: • Zadanie nr 1 - warunek zostanie spełniony, jeżeli

Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia z sumą

ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 200 000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych

zero groszy) dla jednej i wszystkich szkód; • Zadanie nr 2 - warunek zostanie spełniony, jeżeli

Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia z sumą

ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 800 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych

zero groszy) dla jednej i wszystkich szkód.
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W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków:• Zadanie nr 1 - warunek zostanie

spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: - ubezpieczenie od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem

zamówienia z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 200 000,00 zł (słownie: jeden milion

dwieście tysięcy złotych zero groszy) dla jednej i wszystkich szkód; - środki finansowe lub

zdolność kredytową nie mniejszą niż 700 000,00 zł (słownie: siedemset złotych zero groszy)

w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. • Zadanie

nr 2 - warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: - ubezpieczenie od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z

przedmiotem zamówienia z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 800 000,00 zł (słownie:

jeden milion osiemset tysięcy złotych zero groszy) dla jednej i wszystkich szkód; - środki

finansowe lub zdolność kredytową na wartość nie mniejszą niż zł 1 000 000,00 zł (słownie:

jeden milion złotych zero groszy) w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem

terminu składania ofert.

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: 2019-03-01, godzina: 10:00

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

w postępowaniu: Data: 2019-03-07, godzina: 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 7)

W ogłoszeniu jest: 5) oświadczenie wskazujące zakres zamówienia, których wykonanie

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/podwykonawcom

W ogłoszeniu powinno być: 5) informacje dotyczące podstaw do dysponowania niezbędnymi

zasobami innych podmiotów i dokumenty potwierdzające brak podstaw do ich wykluczenia;

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
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Numer sekcji: III

Punkt: 5.1)

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: d) informację z banku lub spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych

lub zdolność kredytowa Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed

upływem terminu składania ofert.
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