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Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 41284-2012 z dnia 2012-02-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie I etapu renowacji kamienicy połoŜonej w Poznaniu przy ul. Kościuszki 80 obejmującego remont dachu i opierzeń,

przemurowanie kominów oraz wymianę zabytkowej stolarki okiennej, a takŜe renowację...

Termin składania ofert: 2012-02-27

Numer ogłoszenia: 53654 - 2012; data zamieszczenia:  22.02.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  41284 - 2012 data 10.02.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, ul. Matejki 57, 60-770 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8964800; 8694801,

fax. 061 8694809.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale Ŝy zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.4).

W ogłoszeniu jest:  1.Wykonawca musi spełnić warunek w zakresie dysponowania w czasie trwania umowy co najmniej

jedną osobą mogącą wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w zakresie kierowania robotami

budowlanymi w specjalności: a. konstrukcyjno - budowlanej, b. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, po jednej osobie z kaŜdej branŜy. 2.Wykonawca musi spełnić

warunek w zakresie dysponowania w czasie trwania umowy co najmniej jedną osobą uprawnioną do kierowania robotami

budowlanymi przy zabytkach nieruchomych, zgodnie z §8 i §13 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w

sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i

architektonicznych, a takŜe innych działań przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i

poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. z 2004 nr 150, poz.1579 z późn.zm.). Ocena spełniania

w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia -nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach

załączonych do oferty.

W ogłoszeniu powinno by ć: 1.Wykonawca musi spełnić warunek w zakresie dysponowania w czasie trwania umowy co

najmniej jedną osobą mogącą wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w zakresie kierowania

robotami budowlanymi w specjalności:konstrukcyjno - budowlanej. 2.Wykonawca musi spełnić warunek w zakresie

dysponowania w czasie trwania umowy co najmniej jedną osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi przy

zabytkach nieruchomych, zgodnie z §8 i §13 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie

prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a

takŜe innych działań przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych

lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. z 2004 nr 150, poz.1579 z późn.zm.). Ocena spełniania w/w warunków

dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia -nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do
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oferty.

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4).

W ogłoszeniu jest:  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.02.2012 godzina

10:00, miejsce: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych ul. Matejki 57, 60-770 Poznań.

W ogłoszeniu powinno by ć: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

05.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych ul. Matejki 57, 60-770 Poznań.


