
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 180784-2015 z dnia 2015-07-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pilchowice

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy kotłowni wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w

zakresie infrastruktury technicznej i odprowadzania spalin (montaż nowych kominów zewnętrznych biegnących po

ścianie szczytowej),...

Termin składania ofert: 2015-07-31

Numer ogłoszenia: 184790 - 2015; data zamieszczenia : 21.07.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  180784 - 2015 data 17.07.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Gmina Pilchowice, ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice, woj. śląskie, tel. 32 235 65 21, fax. 32 235 69 38.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.4).

W ogłoszeniu jest:  Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: O zamówienie mogą ubiegać

się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn.:

kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w

specjalności drogowej bez ograniczeń. Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) i Rozporządzeniem

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym,

wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów

obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem

pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach. W

przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegają sumowaniu.

W ogłoszeniu powinno by ć: Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: O zamówienie mogą

ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

tzn.: kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w

specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być

zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) i

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom

budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów
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obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem

pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach. W

przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegają sumowaniu.
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