
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 22920-2012 z dnia 2012-01-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ząbkowice Śląskie 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przez Wykonawcę 

wyłonionego w niniejszym postępowaniu przetargowym dla zadania: Przebudowa świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Pawłowice na terenie Gminy Ząbkowice... 

Termin składania ofert: 2012-02-08  

 

Numer ogłoszenia: 37132 - 2012; data zamieszczenia: 07.02.2012 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 22920 - 2012 data 24.01.2012 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie, woj. dolnośląskie, tel. 74 151 881 do 

885 wew. 123, fax. 74 8155445. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

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

 W ogłoszeniu jest: o Wykonawca musi wykazać się osobami, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie 

zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą osoby, na funkcje wymienione 

poniżej, które spełniają poniższe wymagania: 1. kierownik budowy posiadający uprawnienia 

budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

oraz co najmniej 7-letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie. 2. 

kierownik robót - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w branży 

instalacji sanitarnych oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji 

w budownictwie. 3. kierownik robót - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania 

robotami w branży instalacji elektrycznych oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu 

samodzielnych funkcji w budownictwie.. 

 W ogłoszeniu powinno być: o Wykonawca musi wykazać się osobami, które będą uczestniczyć 

w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=22920&rok=2012-01-24


zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą osoby, na funkcje wymienione 

poniżej, które spełniają poniższe wymagania: 1. kierownik budowy posiadający uprawnienia 

budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

oraz co najmniej 7-letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie. 2. 

kierownik robót - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży instalacji sanitarnych 

. 3. kierownik robót - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży instalacji 

elektrycznych .. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.. 

 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 08.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski ul. 1 maja 15 57-200 Ząbkowice Śl. BOI 

parter.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 10.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski ul. 1 maja 15 57-200 

Ząbkowice Śl. BOI parter.. 

 

 

 


