Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 336278-2015 z dnia 2015-12-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lubsko
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z
realizacją zadania objętego Projektem pn. Budowa mostu drogowego w obrębie skrzyżowania
ul. M. Reja, E. Plater, Zielenieckiej i M. Kopernika w Lubsku wraz z...
Termin składania ofert: 2016-01-05

Numer ogłoszenia: 358964 - 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 336278 - 2015 data 09.12.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Lubsko, Plac Wolności 1, 68-300 Lubsko, woj. lubuskie, tel. 068 4576108, fax. 068
4576200, 4576222.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
•
•

•

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).
W ogłoszeniu jest: Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego
zamówienia następujące osoby/podmioty wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywania przez nich czynności: Kierownika Robót Budowlanych
(Ekspert nr 1)- posiadającego co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na
stanowisku kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych (po uzyskaniu uprawnień).
Ekspert nr 1 winien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do
kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej dla zakresu robót objętych
niniejszym postępowaniem (lub posiadać odpowiednie do określonych kwalifikacje
zawodowe uznawane na zasadach określonych w odrębnych przepisach).
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu
niniejszego zamówienia następujące osoby/podmioty wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności: Kierownika Robót
Budowlanych (Ekspert nr 1)- posiadającego co najmniej 3 lata doświadczenia
zawodowego na stanowisku kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych (po uzyskaniu
uprawnień). Ekspert nr 1 winien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub specjalności mostowej, lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami w branży
konstrukcyjno-budowlanej lub branży mostowej dla zakresu robót objętych niniejszym
postępowaniem (lub posiadać odpowiednie do określonych kwalifikacje zawodowe
uznawane na zasadach określonych w odrębnych przepisach).

