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INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 526345-N-2018

Data: 05/03/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wodociągi Słupsk Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. E. Orzeszkowej  1, 76200   Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 059

8426051 do 57,59 8400039, e-mail sekretariat@wodociagi.slupsk.pl, faks 059 8422207, 0590840 00 39.

Adres strony internetowej (url): bip.wodociagi.slupsk.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.1)

Punkt: 1.3)

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 3) Zdolności technicznej lub zawodowej: a) Wykonawcy: Wykonawca musi wykazać, że w okresie

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie należycie wykonał

co najmniej: 1 robotę budowlaną polegającą na budowie sieci wodociągowej o długości co najmniej 500 m i średnicy nominalnej min. 200

mm z rur żeliwnych, b) osób: Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się

kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca wskaże osobę, która musi być dostępna na

etapie realizacji zamówienia, spełniająca następujące wymagania: jedna osoba, pełniąca funkcję Kierownika budowy, posiadająca

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń tj. do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie o specjalnościach: instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wykonawca będzie obowiązany zaangażować w ramach

zawartej umowy na wykonanie przedmiotowego zamówienia oraz umówionego wynagrodzenia również inne wymagane przepisami prawa

osoby, o ile okaże się to konieczne dla realizacji przedmiotowego zamówienia. Zamawiający dopuszcza zmianę osoby biorącej udział w

wykonaniu niniejszego zamówienia (imiennie wskazanej w ofercie), która może nastąpić za zgodą Zamawiającego, na pisemny wniosek

wykonawcy lub na żądanie Zamawiającego, wskazujący powody i konieczność dokonania takiej zmiany, a przedstawiona do zmiany we

wniosku osoba na to stanowisko musi spełniać odpowiednio warunki udziału w niniejszym postępowaniu, zgodnie z pkt. 6.1.3) b) IDW.

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 3) Zdolności technicznej lub zawodowej: a) Wykonawcy: Wykonawca musi wykazać, że

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie należycie

wykonał co najmniej:  1 robotę budowlaną polegającą na budowie sieci wodociągowej o długości co najmniej 200 m i średnicy nominalnej

min. 100 mm z rur żeliwnych, b) osób: Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące

się kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca wskaże osobę, która musi być dostępna

na etapie realizacji zamówienia, spełniająca następujące wymagania: jedna osoba, pełniąca funkcję Kierownika budowy, posiadająca

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń tj. do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie o specjalnościach: instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wykonawca będzie obowiązany zaangażować w ramach

zawartej umowy na wykonanie przedmiotowego zamówienia oraz umówionego wynagrodzenia również inne wymagane przepisami prawa

osoby, o ile okaże się to konieczne dla realizacji przedmiotowego zamówienia. Zamawiający dopuszcza zmianę osoby biorącej udział w

wykonaniu niniejszego zamówienia (imiennie wskazanej w ofercie), która może nastąpić za zgodą Zamawiającego, na pisemny wniosek
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