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Ogłoszenie nr 540228029-N-2020 z dnia 16-11-2020 r.
Radomsko:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 608828-N-2020
Data: 10/11/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny
59058504100000, ul. ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 044
6830630 w. 45, e-mail zamowienia@pgk-radomsko.pl, faks 446 834 377.
Adres strony internetowej (url): http://bip.pgk-radomsko.pl/

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: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca: 1. wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną
polegającą na budowie np. hal, wiat,kontenerów, budynków. Wartość każdej z robót minimum
120 000,00 zł brutto, 2. dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia,
spełniającymi następujące wymagania: - co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z póź. zm.) zwane dalej „ustawą –
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Prawo budowlane” w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami
budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym lub odpowiadające im uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
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:
Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony,
jeżeli Wykonawca: 1. wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę
budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie np. hal,
wiat, kontenerów, budynków, której wartość wyniosła minimum 120 000,00 zł brutto, 2.
dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, spełniającymi
następujące wymagania: - co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z póź. zm.) zwane dalej „ustawą –
Prawo budowlane” w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami
budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym lub odpowiadające im uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
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:
Informacje dodatkowe:

