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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: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy,

którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub

zawodowej, tj. Wykonawcy, którzy: 1.1. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, wykonali, tj. zakończyli, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie sieci

kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 1 km każda, z zastrzeżeniem, że w przypadku

oferty składanej przez podmioty, o których mowa w art. 23 ustawy, oraz w przypadku oferty, w

której Wykonawca korzysta z potencjału podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 22a

ustawy, co najmniej jeden podmiot musi wykazać się doświadczeniem wymaganym w

niniejszym podpunkcie; 1.2. dysponują lub będą dysponować 1 osobą posiadającą uprawnienia
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budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tej

funkcji w odniesieniu do sieci kanalizacyjnych. 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: Tak

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział

Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności

technicznej lub zawodowej, tj. Wykonawcy, którzy: 1.1. nie wcześniej niż w okresie ostatnich

5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie, wykonali, tj. zakończyli, co najmniej 2 roboty budowlane polegające

na budowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o długości co najmniej 1 km każda, z

zastrzeżeniem, że w przypadku oferty składanej przez podmioty, o których mowa w art. 23

ustawy, oraz w przypadku oferty, w której Wykonawca korzysta z potencjału podmiotu

trzeciego na zasadach określonych w art. 22a ustawy, co najmniej jeden podmiot musi

wykazać się doświadczeniem wymaganym w niniejszym podpunkcie; 1.2. dysponują lub będą

dysponować 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami

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

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im ważne

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów, a które uprawniają do pełnienia tej funkcji w odniesieniu do sieci kanalizacyjnych.

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:

Tak

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2017-07-24, godzina: 10:30
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W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: 2017-07-26, godzina: 10:30
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