
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 159157-2014 z dnia 2014-07-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Chełm Śląski

Przedmiotem zamówienia publicznego jest BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH, DWÓCH BOISK DO 

PIŁKI NOŻNEJ WRAZ Z TRYBUNAMI ORAZ URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI ZAPEWNIAJĄCYMI MOŻLIWOŚĆ 

UŻYTKOWANIA OBIEKTU ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM -...

Termin składania ofert: 2014-08-06 

Numer ogłoszenia: 166857 - 2014; data zamieszczenia: 01.08.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 159157 - 2014 data 22.07.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm Śląski, woj. śląskie, tel. 032 2257503, fax. 

032 2257504.

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, iż Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli wykaże, że 

dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za wykonywania robót budowlanych, posiadających uprawnienia do 

wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie wydane na podstawie ustawy Prawo 

Budowlane lub im równoważne (wydane na podstawie wcześniejszych przepisów) tj.: wykażą, że 

dysponują co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 

kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej, wpisaną do właściwej izby inżynierów 

budownictwa i posiadającą aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz 

posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik robót budowlanych; 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na 

podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o posiadaniu uprawnień. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na 

podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą WYKAZU OSÓB wraz z załącznikami oraz 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=159157&rok=2014-07-22


oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 

wymagane uprawniania..

 W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli 

wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za wykonywania robót budowlanych, posiadających uprawnienia 

do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie wydane na podstawie ustawy Prawo 

Budowlane lub im równoważne (wydane na podstawie wcześniejszych przepisów) tj.: wykażą, że 

dysponują co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania i 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

wpisaną do właściwej izby inżynierów budownictwa i posiadającą aktualne ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej oraz posiadającą co najmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe jako 

kierownik robót budowlanych; Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą 

oświadczenia o posiadaniu uprawnień. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w 

postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą WYKAZU 

OSÓB wraz z załącznikami oraz oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawniania..


