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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Łomianki, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Warszawska  115,

05-092  Łomianki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 888 98 01, e-mail umig@lomianki.pl,

faks 22 888 98 02.

Adres strony internetowej (url): https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/przetargi

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: 5.1.2.3.2 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że na okres realizacji

zamówienia będzie dysponował 1 osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania

samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

drogowej i należąca do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

W ogłoszeniu powinno być: 5.1.2.3.2 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że na okres

realizacji zamówienia będzie dysponował 1 osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania

samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz należąca do właściwej Izby Samorządu

Zawodowego.
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 5.1

W ogłoszeniu jest: 6.2.1.1.2 Wykazu osób w którym Wykonawca wykaże jedną osobę

posiadającą uprawienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i należąca do właściwej Izby

Samorządu Zawodowego (lub równoważne do ww. wydawane na podstawie przepisów

obowiązujących w innych państwach), skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia

publicznego, w szczególności odpowiedzialnej za świadczenie usług, kontrolę jakości lub

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją

o podstawie do dysponowania tą osobą.

W ogłoszeniu powinno być: 6.2.1.1.2 Wykazu osób w którym Wykonawca wykaże jedną

osobę posiadającą uprawienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie do

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych oraz należąca do właściwej Izby Samorządu Zawodowego (lub równoważne do

ww. wydawane na podstawie przepisów obowiązujących w innych państwach), skierowaną

przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnej za

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z

informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu

wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Data: 2020.06.15 godzina 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020.06.18 godzina 10:00
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