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Ogłoszenie nr 500214338-N-2018 z dnia 06-09-2018 r.

Mełgiew: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 608149-N-2018 

Data: 31/08/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 061432315, ul. Partyzancka  2, 21-007  Mełgiew, woj. lubelskie,

państwo Polska, tel. 512 224 118, 517957257, e-mail anna.serafin@j3s.org, krzysztof.puch@j3s.org, faks . 

Adres strony internetowej (url): fundacja.j3s.org 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III.1 

Punkt: 3) 

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: a) odnośnie warunku zdolności technicznej - Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek,

jeżeli wykaże się wykonaniem: -w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego projektu wykonawczego obejmującego rozbudowę lub budowę instalacji systemu okablowania

strukturalnego obejmującego co najmniej 50 punktów przyłączeniowych, - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej rozbudowę lub budowę

instalacji systemu okablowania strukturalnego o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto (słownie: sto tysięcy zł i 00/100), b)

odnośnie warunku zdolności zawodowej - Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji

zamówienia publicznego osoby posiadające następujące kwalifikacje: - co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia projektowe w

specjalności elektrycznej oraz nie mniej niż 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie projektowania oferowanego systemu okablowania

strukturalnego, - co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

konstrukcyjnobudowlanej oraz nie mniej niż 1 rok doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi i/lub kierowaniu budową w tej

specjalności, - co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej oraz nie

mniej niż 1 rok doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi i/lub kierowaniu budową w tej specjalności. UWAGA: Zamawiający

dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania przez nią kilku wymaganych uprawnień. Kierownik robót powinien

posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku poz. 1332) oraz

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (tekst jednolity Dz. U z 2014 roku poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w

budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na

zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 roku poz. 65). 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: Nie Informacje dodatkowe:

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: a) odnośnie warunku zdolności technicznej - Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni

warunek, jeżeli wykaże się wykonaniem: -w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
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działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego projektu wykonawczego obejmującego rozbudowę lub budowę instalacji

systemu okablowania strukturalnego obejmującego co najmniej 35 punktów przyłączeniowych, - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej

obejmującej rozbudowę lub budowę instalacji systemu okablowania strukturalnego o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto

(słownie: sto tysięcy zł i 00/100), b) odnośnie warunku zdolności zawodowej - Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek, jeżeli

wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby posiadające następujące kwalifikacje: - co najmniej jedną osobę posiadającą

uprawnienia projektowe w specjalności elektrycznej oraz nie mniej niż 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie projektowania

oferowanego systemu okablowania strukturalnego, - co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi

w specjalności konstrukcyjnobudowlanej oraz nie mniej niż 1 rok doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi i/lub kierowaniu budową

w tej specjalności, - co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej oraz

nie mniej niż 1 rok doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi i/lub kierowaniu budową w tej specjalności. UWAGA: Zamawiający

dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania przez nią kilku wymaganych uprawnień. Kierownik robót powinien

posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku poz. 1332) oraz

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (tekst jednolity Dz. U z 2014 roku poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w

budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na

zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 roku poz. 65). 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: Nie Informacje dodatkowe:

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV.6 

Punkt: 2) 

W ogłoszeniu jest: Data: 2018-09-17, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich

mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-09-21, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę

udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w

jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski 

 

 
Drukuj


