Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 42660-2016 z dnia 2016-02-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Swarzędz
Zamówienie poniżej progów unijnych. Zamówienie obejmuje :Przebudowę ul. Zachodniej w
Swarzędzu w zakres którego wchodzą: roboty drogowe, roboty kanalizacyjne, roboty
wodociągowe, Integralną część opisu przedmiotu zamówienia...
Termin składania ofert: 2016-03-11
Numer ogłoszenia: 52012 - 2016; data zamieszczenia: 08.03.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 42660 - 2016 data 25.02.2016 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: II.2).
• W ogłoszeniu jest: II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN
WYKONANIA: Zakończenie: 15.07.2016..
• W ogłoszeniu powinno być: II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN
WYKONANIA: Zakończenie: 29.07.2016..
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).
• W ogłoszeniu jest: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: dysponują
osobami posiadającymi uprawnienia: - kierownika budowy - osoba posiadająca uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez
ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity DzU.
z 2013r., poz. 1409) oraz minimum 4-letni staż pracy na stanowisku kierownika budowy;
oraz - kierownika robót - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity DzU. z 2013r., poz. 1409) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych. 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 DzU. z 2013r., poz. 1409)( oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (DzU. z 2008r. Nr 63, poz. 394). Uwaga: staż zawodowy ustala się licząc od
dnia uzyskania uprawnień do dnia otwarcia. W przypadku wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia, wymaganym doświadczeniem musi wykazać się co
najmniej jeden z nich. Zamawiający oceni spełnienie warunku na podstawie dokumentów
złożonych wraz z ofertą w skali spełnia - nie spełnia..
• W ogłoszeniu powinno być: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
dysponują osobami posiadającymi uprawnienia: - kierownika budowy - osoba posiadająca

uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity DzU. z 2013r.,
poz. 1409) oraz minimum 4-letni staż pracy na stanowisku kierownika budowy; oraz kierownika robót - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalności instalacyjnej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity DzU. z 2013r., poz. 1409) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych. 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 DzU. z 2013r., poz. 1409)( oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (DzU. z 2008r. Nr 63, poz. 394). Uwaga: staż zawodowy ustala się licząc od
dnia uzyskania uprawnień do dnia otwarcia. W przypadku wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia, wymaganym doświadczeniem musi wykazać się co
najmniej jeden z nich. Zamawiający oceni spełnienie warunku na podstawie dokumentów
złożonych wraz z ofertą w skali spełnia - nie spełnia..
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
• W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 11.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Rynek
1 62-020 Swarzędz Biuro Obsługi Interesanta Kancelaria Urzędu..
• W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub ofert: 23.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego
Rynek 1 62-020 Swarzędz Biuro Obsługi Interesanta Kancelaria Urzędu..

