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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 770924-N-2020

Data: 23/12/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krajowy numer identyfikacyjny 24108075900000, 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: Określenie warunków: a) dla Części A: - Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał należycie, w szczególności zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył realizację co najmniej dwóch robót budowlanych, polegających na budowie kanalizacji

sanitarnej o łącznej długości co najmniej 500 mb każda, - Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą, która będzie mogła pełnić funkcję

kierownika budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), posiadającą udokumentowane następujące kwalifikacje zawodowe oraz

uprawnienia: uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu art. 14 ust. 1 pkt 4 lit b w zw. z art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), przynależność do izby zawodowej inżynierów budownictwa lub spełnienie

wymagań określonych dla obywateli państw członkowskich w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz

inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117) wraz z posiadaniem obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

posługiwanie się językiem polskim biegle w mowie i piśmie, b) dla Części B: - Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał należycie, w

szczególności zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył realizację co najmniej dwóch robót budowlanych, polegających na

budowie, przebudowie 7 z 19 23.12.2020, 17:06 lub remoncie dróg o nawierzchni bitumicznej o łącznej powierzchni co najmniej 2.000 m2

każda. - Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą, która będzie mogła pełnić funkcję kierownika budowy (w rozumieniu ustawy Prawo

budowlane), posiadającą udokumentowane następujące kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia: uprawnienia budowlane w specjalności

inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń w rozumieniu art. 14 ust. 1 pkt 3 lit b w zw. z art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), przynależność do izby zawodowej inżynierów budownictwa lub spełnienie wymagań

określonych dla obywateli państw członkowskich w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz

inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117) wraz z posiadaniem obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

posługiwanie się językiem polskim biegle w mowie i piśmie.

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: a) dla Części A: - Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał należycie, w szczególności

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył realizację co najmniej dwóch robót budowlanych, polegających na budowie

kanalizacji sanitarnej o łącznej długości co najmniej 500 mb każda, - Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą, która będzie mogła

pełnić funkcję kierownika budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), posiadającą udokumentowane następujące kwalifikacje



zawodowe oraz uprawnienia: uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu art. 14 ust. 1 pkt 4 lit b w zw. z art. 15a ust. 20

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), przynależność do izby zawodowej inżynierów

budownictwa wraz z posiadaniem obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub spełnienie wymagań określonych dla

obywateli państw członkowskich w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117), b) dla Części B: - Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał należycie, w szczególności zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył realizację co najmniej dwóch robót budowlanych, polegających na budowie, przebudowie

7 z 19 23.12.2020, 17:06 lub remoncie dróg o nawierzchni bitumicznej o łącznej powierzchni co najmniej 2.000 m2 każda. - Wykonawca musi

wykazać, że dysponuje osobą, która będzie mogła pełnić funkcję kierownika budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), posiadającą

udokumentowane następujące kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia: uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez

ograniczeń w rozumieniu art. 14 ust. 1 pkt 3 lit b w zw. z art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r.,

poz. 1333 z późn. zm.), przynależność do izby zawodowej inżynierów budownictwa wraz z posiadaniem obowiązkowego ubezpieczenia od

odpowiedzialności cywilnej lub spełnienie wymagań określonych dla obywateli państw członkowskich w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o

samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 25.01.2021, godzina: 09:30,

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2.02.2021, godzina: 09:30,


