
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 176095-2014 z dnia 2014-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Czarnocin
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej 
rozdzielczej w miejscowości Zagajów, przysiółek Bugaj oraz w miejscowości Zagajów, 
przysiółek Podlesie, gmina Czarnocin, obejmujące wykonanie: ...
Termin składania ofert: 2014-08-29 

Numer ogłoszenia: 283106 - 2014; data zamieszczenia: 26.08.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 176095 - 2014 data 14.08.2014 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Czarnocin, Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3512028, 
fax. 41 3512029.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4.
 W ogłoszeniu jest: Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tego warunku Na potwierdzenie niniejszego warunku 
należy złożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o 
podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca potwierdzi spełnianie 
niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą; 
-Jednego Kierownika robót sanitarnych posiadający uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, -Jednego Kierownika robót 
elektrycznych posiadającego uprawnienia w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej 
w zakresie instalacji elektrycznych Do oferty należy dołączyć oświadczenie 
Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą 
do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada 
Prawo budowlane.

 W ogłoszeniu powinno być: Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tego warunku Na potwierdzenie niniejszego warunku 
należy złożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o 
podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca potwierdzi spełnianie 
niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą; 
-Jednego Kierownika robót sanitarnych posiadający uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, Do oferty należy dołączyć oświadczenie 
Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą 
do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada 
Prawo budowlane.

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=176095&rok=2014-08-14


 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 29.08.2014 godzina 09:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w 
siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Czarnocin (sekretariat)..

 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu lub ofert: 02.09.2014 godzina 11:15, miejsce: Ofertę należy złożyć w 
siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Czarnocin (sekretariat)..


