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Ogłoszenie nr 500234845-N-2018 z dnia 01-10-2018 r.
Ozimek:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 617888-N-2018
Data: 17/09/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Ozimek, Krajowy numer identyfikacyjny 52796000000, ul. ul. Ks. J. Dzierżona , 46040
Ozimek, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 46 22 800, e-mail j.matysek@ugim.ozimek.pl, faks
77 46 22 811.
Adres strony internetowej (url): https://ozimek.pl/153-przetargi-i-zamowienia-publiczne/19613zam-powyzej-30-tys-euro.html

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: Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wykonał należycie (w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończył), 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, remoncie lub
modernizacji oświetlenia drogowego o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto każda.
Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą lub
osobami zdolną\ymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającą\ymi prawo do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane w
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zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. lub odpowiadające im ważne
uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz
zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia
15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332), tj.
osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w
przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia
15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
(„świadczenie usług transgranicznych”).
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, iż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie (w szczególności zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończył), 2 roboty budowlane polegające na budowie,
przebudowie lub modernizacji oświetlenia drogowego co najmniej 7 punktów świetlnych w
ciągu jednego roku. Uwaga Zamawiający dopuszcza łączenie realizacji zamówienia (łączenie
kilku umów). . Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował)
osobą lub osobami zdolną\ymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającą\ymi prawo do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie
uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. lub
odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz
inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) lub spełniającą warunki,
o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. z 2017 poz. 1332), tj. osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na
zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art.
20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
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Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-10-02, godzina: 10:00, 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 > JĘZYK POLSKI
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-10-04, godzina: 10:00, 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 > JĘZYK POLSKI

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Termin składania ofert upływa dnia 04.10.2018r.
o godz.10.00. UWAGA : za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia
odbioru przesyłki przez Zamawiającego. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i
zmianami w dniu 04.10.2018 r. o godzinie 10:15 w Sali narad nr 20 (parter) w siedzibie
Zamawiającego.
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