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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 645611-N-2018

Data: 07/11/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krajowy

numer identyfikacyjny 241080759, ul. Główna  52, 44-144   Nieborowice, woj. śląskie, państwo

Polska, tel. 32 332 71 58, e-mail ppk@plichowice.pl, faks 32 332 71 58.

Adres strony internetowej (url): ppk.pilchowice.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.1.3)

W ogłoszeniu jest: - należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed terminem

składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -

w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień na roboty budowlane, których przedmiotem była

budowa lub rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych, każde o wartości co najmniej

3.000.000 (słownie: trzy miliony) zł, - dysponowanie osobą, która będzie mogła pełnić funkcję

Kierownika Budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), posiadającą udokumentowane

następujące kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia: uprawnienia budowlane w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz uprawnienia budowlane w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
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wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z 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 ważne uprawnienia

budowlane wydane według wcześniejszych przepisów lub uprawnienia równoważne według

przepisów kraju ich uzyskania, przynależną do izby zawodowej inżynierów budownictwa lub

spełniającą wymagania określone dla obywateli państw członkowskich w ustawie z dnia 15

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j.

Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z późn. zm.) wraz z posiadaniem obowiązkowego ubezpieczenia

od odpowiedzialności cywilnej, posługującą się językiem polskim biegle w mowie i piśmie,

W ogłoszeniu powinno być: - należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed

terminem składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień na roboty budowlane, których

przedmiotem była budowa lub rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych, każde o

wartości co najmniej 3.000.000 (słownie: trzy miliony) zł, - dysponowanie osobą, która będzie

mogła pełnić funkcję Kierownika Budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane),

posiadającą udokumentowane następujące kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia:

uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz

uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

zgodnie z 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 ważne uprawnienia budowlane wydane według wcześniejszych przepisów lub

uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania, przynależną do izby

zawodowej inżynierów budownictwa lub spełniającą wymagania określone dla obywateli

państw członkowskich w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych

architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z późn. zm.) wraz z

posiadaniem obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, posługującą się

językiem polskim biegle w mowie i piśmie,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2018-11-22, godzina: 09:30,
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W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-11-29, godzina: 09:30,
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