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Przedmiot zamówienia:
CPV:45210000, 45212200, 45310000, 45320000, 45330000, 45340000, 45400000, 45100000
Roboty budowlane w zakresie budynków.
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych.
Roboty instalacyjne elektryczne.
Zamiast:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
2. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, w tym warunki szczegółowe:
1) wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać,
że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
IV. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, wykonawca
zobowiązany jest złożyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia.
1. sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami
o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców
niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i
należności za rok 2010.
Powinno być:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
2. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, w tym warunki szczegółowe:
1) wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać,
że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie:
IV. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, wykonawca
zobowiązany jest złożyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia
1. sprawozdanie finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten
okres, z oznaczeniem podmiotu, na rzecz którego został sporządzony, a jeżeli sprawozdanie podlega badaniu przez
biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o jego badaniu, a w przypadku Wykonawców
niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i
należności za okres, jak w zdaniu poprzednim.
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