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Ogłoszenie nr 540063888-N-2019 z dnia 02-04-2019 r.

Kościerzyna:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 532515-N-2019
Data: 02/04/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., Krajowy numer identyfikacyjny 19173696800000, ul. ul.Świętojańska , 83-400
Kościerzyna, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 863 213, e-mail biuro@ktbs.com.pl, faks 586 863 213.
Adres strony internetowej (url): https://www.ktbs.com.pl/nprzetarg.html

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zdolność techniczna: posiadanie doświadczenia niezbędnego
do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie wykonania, tj. zakończenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na
budowie budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej (zdefiniowanych w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – j.t. Dz. U. z
2015 r. poz. 1422) wraz z instalacjami o wartości robót co najmniej 3.000.000,00 zł brutto. Zdolność zawodowa: dysponowanie osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia, tj. a) osobą która będzie pełnić
funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego, b) osobami, które będą pełnić funkcję kierowników robót, posiadającymi uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi określone przepisami Prawa budowlanego w specjalnościach: - instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - konstrukcyjnobudowlanej, - drogowej. 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: Nie Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zdolność techniczna: posiadanie doświadczenia
niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie wykonania, tj. zakończenia w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej
polegającej na budowie budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej (zdefiniowanych w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – j.t. Dz.
U. z 2015 r. poz. 1422) wraz z instalacjami o wartości robót co najmniej 2.000.000,00 zł brutto. Zdolność zawodowa: dysponowanie osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia, tj. a) osobą która będzie pełnić
funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego, b) osobami, które będą pełnić funkcję kierowników robót, posiadającymi uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi określone przepisami Prawa budowlanego w specjalnościach: - instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - konstrukcyjnobudowlanej, - drogowej. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w
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postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub
doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe:
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