Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 107659-2016 z dnia 2016-06-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Cegłów
Budowa wodociągu Skupie-Wola Stanisławowska. Zadanie realizowane na działkach nr 743, 745 obręb Skupie i
działkach nr 10, 125 Wola Stanisławowska - budowa obejmuje połączenie ze sobą systemów wodociągowych
Skupie i Wola...
Termin składania ofert: 2016-07-18

Numer ogłoszenia: 110229 - 2016; data zamieszczenia: 29.06.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 107659 - 2016 data 28.06.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Cegłów, ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów, woj. mazowieckie, tel. 025 579 59 48, 025 759 59 39,
fax. 025 759 59 38.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).



W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże osoby/bę
posiadające/ą kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. u. z 2013r. poz. 1409) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na
podstawie wcześniejszych regulacji oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządzie zawodowym
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 932) na stanowisku
kierownika robót drogowych min. o specjalności drogowej w ograniczonym zakresie oraz minimum 2letni staż pracy na stanowisku kierownika budowy..



W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże
osoby/bę posiadające/ą kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. u. z 2013r. poz. 1409) lub odpowiadające im uprawnienia
wydane na podstawie wcześniejszych regulacji oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządzie
zawodowym architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 932) na
stanowisku kierownika robót w branży instalacyjnej posiadającym uprawnienia budowlane z zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz minimum 2-letni staż pracy na
stanowisku kierownika budowy..

