Gdańsk, 13 lipca 2017 roku

Dotyczy: przetargu - 665/W/17/Oddział Gdańsk oraz 666/W/17/Oddział Gdańsk
sprawa ZN/3790/303MZI/2017/16004
Wymiana przewodu odgromowego na linii napowietrznej WN nr 1471 relacji Gdańsk Błonia Swarożyn na odcinku Gdańsk Błonia – Tczew
sprawa ZN/3789/303MZI/2017/16003
Wymiana przewodów fazowych wraz z wymianą izolacji porcelanowej na kompozytową,
osprzętem i mostkami roboczymi na linii napowietrznej WN nr 1425 relacji Tczew – Miłobądz

Szanowni Państwo!
ENERGA - Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, ul.
Marynarki Polskiej 130, uprzejmie informuje Państwa, iż w postępowaniu dot. wykonania robót
budowlanych w w/w tematach zmianie ulegają zapisy w Dz IX i XI Warunków Zamówienia pkt. 1.2 oraz
pkt.4 Ośw.o speł.war.udziału w postępowaniu (zał.nr 3 do WZ):
Było:
1.2 Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia w szczególności wykażą
się:
W okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres działalności jest
krótszy-w tym okresie należycie wykonali co najmniej trzy prace u operatorów sieci
energetycznych w Polsce polegające na budowie linii światłowodowych napowietrznych (lub
równoważne) o długości co najmniej 3 km o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł (pięćset
tysięcy złotych) netto każda.
Jest:
1.2 Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia w szczególności wykażą
się:
W okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres działalności jest
krótszy-w tym okresie należycie wykonali co najmniej trzy prace u operatorów sieci
energetycznych w Polsce polegające na budowie linii napowietrznych (lub równoważne) o
długości co najmniej 3 km o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych)
netto każda.
Powyższe zmiany prosimy uwzględnić przy składaniu ofert w przedmiotowym postępowaniu.
Pozostałe warunki pozostają bez zmian.
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