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Ogłoszenie nr 500005687-N-2017 z dnia 28-07-2017 r.

Mogilno:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 552585-N-2017 

Data: 17/07/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Korzenna sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny

12061729400000, ul. Mogilno  224, 33326   Mogilno, woj. małopolskie, państwo Polska, tel.

184 453 652, e-mail puk@korzenna.pl, faks 184 453 652. 

Adres strony internetowej (url): http://www.pukkorzenna.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: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: o udzielenie

zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą że: 1. wykonali w okresie ostatnich 5

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -

w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia polegające na budowie co najmniej 100

przydomowych oczyszczalni ścieków. Dla spełnienia powyższego warunku Wykonawca musi

wykazać, że każde z zamówień obejmowało budowę minimum 100 przydomowych oczyszczalni

ścieków. 2. dysponują osobami które będą kierowały pracami i posiadają wymagane prawem

uprawnienia, tj.: a. kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im



28.07.2017

2/2

uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: o

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą że: 1. wykonali w okresie

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie co najmniej

100 przydomowych oczyszczalni ścieków. 2. dysponują osobami które będą kierowały pracami i

posiadają wymagane prawem uprawnienia, tj.: a. kierownikiem budowy posiadającym

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów, 


