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Ogłoszenie nr 540112692-N-2020 z dnia 25-06-2020 r.

Gorzów Wielkopolski:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 550682-N-2020 

Data: 15-06-2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., Krajowy numer identyfikacyjny 21046708900000,

ul. ul Jagiellończyka  8, 66-400  Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 95 7 851

200, e-mail biuro.logistyki@lubuskie.uw.gov.pl, faks 95 7 851 204. 

Adres strony internetowej (url): bip.lubuskie.uw.gov.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: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 1) wykonał należycie w

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej: 1 robotę budowlaną o wartości co najmniej

1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) brutto polegającą na wykonaniu robót z branży

wentylacyjnej; 2) dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia: a) Kierownik budowy - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania

robotami bez ograniczeń w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz co najmniej 5-

letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy; b) Kierownik robót konstrukcyjno

– budowlanych – wymagania: posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, przynależność do
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Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, jeżeli taki wymóg na tą osobę nakłada Prawo

budowlane, znajomość języka polskiego; c) Kierownik robót instalacyjnych – wymagania:

posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych bez ograniczeń,

przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, jeżeli taki wymóg na tą osobę

nakłada Prawo budowlane, znajomość języka polskiego. d) Kierownik robót elektrycznych –

wymagania: posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych bez ograniczeń, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa, jeżeli taki wymóg na tą osobę nakłada Prawo budowlane, znajomość języka

polskiego. 3) Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia ww. funkcji na zasadach określonych

w prawie budowlanym. 

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 1) wykonał

należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane o łącznej

wartości co najmniej 650 000 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto polegające

na wykonaniu robót z branży wentylacyjnej; 2) dysponuje następującymi osobami, które będą

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: a) Kierownik budowy - posiadający uprawnienia

budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w zakresie niezbędnym do realizacji

zamówienia oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy; b)

Kierownik robót konstrukcyjno – budowlanych – wymagania: posiadanie uprawnień

budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej

bez ograniczeń, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, jeżeli taki wymóg

na tą osobę nakłada Prawo budowlane, znajomość języka polskiego; c) Kierownik robót

instalacyjnych – wymagania: posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami

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

wentylacyjnych bez ograniczeń, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

jeżeli taki wymóg na tą osobę nakłada Prawo budowlane, znajomość języka polskiego. d)

Kierownik robót elektrycznych – wymagania: posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania

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

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, przynależność do Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa, jeżeli taki wymóg na tą osobę nakłada Prawo budowlane, znajomość

języka polskiego. 3) Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia ww. funkcji na zasadach
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określonych w prawie budowlanym. 


