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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Kraśnicki, Krajowy numer identyfikacyjny 43102940600000, ul. al. Niepodległości  20,

23210   Kraśnik, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 818 255 889, e-mail

przetargi@powiatkrasnicki.pl, faks 818 255 052.

Adres strony internetowej (url): www.powiatkrasnicki.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: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: a)

doświadczenia: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał usługę polegającą na pełnieniu funkcji

inspektora nadzoru lub kierownika robót związanych z budową, przebudową, rozbudową

budynku użyteczności publicznej o powierzchni minimum 1000m2. b) kwalifikacji

zawodowych: Ww. warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub

będzie dysponował co najmniej jedną osobą skierowaną przez Wykonawcę do realizacji

przedmiotu zamówienia odpowiedzialną za świadczenie usługi Inspektora nadzoru w nw.
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branżach: 1. konstrukcyjno – budowlanej; 2. elektroenergetycznej; 3. instalacji sanitarnych.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji poszczególnych Inspektorów nadzoru, jeżeli

posiadają oni odpowiednie uprawnienia do wykonywania usługi w danej branży. Osoby

wskazane powyżej powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do sprawowania

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i nadzorowania robót budowlanych bez

ograniczeń w specjalności właściwej do powierzonego stanowiska w zakresie

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. 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: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie

warunków: a) doświadczenia: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli

wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert

(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał usługę

polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika robót związanych z

budową, przebudową, rozbudową budynku użyteczności publicznej o powierzchni minimum

700 m2. b) kwalifikacji zawodowych: Ww. warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca

wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą skierowaną przez

Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia odpowiedzialną za świadczenie usługi

Inspektora nadzoru w nw. branżach: 1. konstrukcyjno – budowlanej; 2. elektroenergetycznej;

3. instalacji sanitarnych. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji poszczególnych

Inspektorów nadzoru, jeżeli posiadają oni odpowiednie uprawnienia do wykonywania usługi

w danej branży. Osoby wskazane powyżej powinny posiadać odpowiednie uprawnienia

budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i

nadzorowania robót budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

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: 6.2)
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W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu: Data: 2018-07-06, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-09, godzina: 10:00
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