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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 541619-N-2017

Data: 30/06/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Powiat Pabianicki, Krajowy numer identyfikacyjny 47205629403113, ul. ul. Piłsudskiego  2, 95200  

Pabianice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 22 54 000, e-mail smarcin@powiat.pabianice.pl, faks

422 159 166.

Adres strony internetowej (url): www.powiat.pabianice.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.1

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 1. Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające

na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej (1) roboty polegającej na

remoncie, budowie, przebudowie budynku o wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto (słownie

złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100). 2. Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną

skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi,

uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im
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powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć

dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania: 1) kierownik

budowy – 1 osoba - uprawnienia: uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-

budowlanej w ograniczonym zakresie do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, 2) kierownik budowy – 1 osoba - uprawnienia: uprawnienia budowlane o

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie do sprawowania

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 3) kierownik budowy – 1 osoba -

uprawnienia: uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie do sprawowania

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W ogłoszeniu powinno być: (nie dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3

W ogłoszeniu jest: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy

realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych

osób

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 1. Wykonawca musi posiadać doświadczenie

polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej (1) roboty

polegającej na remoncie, budowie, przebudowie budynku o wartości co najmniej 150.000,00 zł

brutto (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100). 2. Wykonawca musi wskazać osoby,

które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami

zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie

zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które

musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania: 1)

kierownik budowy – 1 osoba - uprawnienia: uprawnienia budowlane o specjalności

konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie do sprawowania samodzielnych funkcji
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technicznych w budownictwie, 2) kierownik budowy – 1 osoba - uprawnienia: uprawnienia

budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie do

sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 3) kierownik budowy – 1

osoba - uprawnienia: uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie do

sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zamawiający wymaga od

wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o

kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób
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