Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 113542-2016 z dnia 2016-05-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Swarzędz
Przebudowa ulicy Jażynowej w swarzędzu i Zalasewie obejmuje: roboty drogowe, roboty
sanitarne, roboty wodociągowe, roboty teletechniczne. Integralną część opisu przedmiotu
zamówienia stanowią: dokumentacje techniczne dla...
Termin składania ofert: 2016-05-23
Numer ogłoszenia: 124676 - 2016; data zamieszczenia: 17.05.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 113542 - 2016 data 06.05.2016 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, fax. (061)
65 12 211.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).
• W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna warunek z spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że
dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: - dysponują co
najmniej odpowiednio wykwalifikowaną osobą posiadającą uprawnienia: - kierownika
budowy - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez
ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. z 2016r. poz. 290.) oraz posiadają minimum 4 letni staż pracy na stanowisku kierownika
budowy, - kierownika robót - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalności instalacyjnej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. Poz. 290) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: gazowych , wodociągowych i kanalizacyjnych, - telekomunikacyjnych. Zamawiający
dopuszcza uprawnienia wydane przed rokiem1994. Zamawiający dopuszcza możliwość
łączenia w/w funkcji w przypadku, gdy ta sama osoba posiada wymagane uprawnienia oraz
staż zawodowy w więcej niż jednej specjalności. Uwaga: za uprawnienia budowlane
odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej
lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - EFTA (strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12 a oraz innych
przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 290) oraz ustawy
z dnia 22 grudnia 2015r. r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (DzU. z 2016r. poz. 65). Uwaga: staż
zawodowy ustala się licząc od dnia uzyskania uprawnień do dnia otwarcia ofert..
• W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna warunek z spełniony, jeżeli Wykonawcy
wykażą, że dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: dysponują co najmniej odpowiednio wykwalifikowaną osobą posiadającą uprawnienia: kierownika budowy - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności
drogowej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290.) oraz posiadają minimum 4 letni staż pracy na
stanowisku kierownika budowy, - kierownika robót - uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.

- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. Poz. 290) w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, - telekomunikacyjnych. Zamawiający
dopuszcza uprawnienia wydane przed rokiem1994. Zamawiający dopuszcza możliwość
łączenia w/w funkcji w przypadku, gdy ta sama osoba posiada wymagane uprawnienia oraz
staż zawodowy w więcej niż jednej specjalności. Uwaga: za uprawnienia budowlane
odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej
lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - EFTA (strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12 a oraz innych
przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 290) oraz ustawy
z dnia 22 grudnia 2015r. r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (DzU. z 2016r. poz. 65). Uwaga: staż
zawodowy ustala się licząc od dnia uzyskania uprawnień do dnia otwarcia ofert..
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
• W ogłoszeniu jest: 23.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w
Swarzędzu, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, Biuro Obsługi Interesanta - Kancelaria Urzędu
(parter)..
• W ogłoszeniu powinno być: 25.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w
Swarzędzu, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, Biuro Obsługi Interesanta - Kancelaria Urzędu
(parter)..

