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Ogłoszenie nr 540127264-N-2020 z dnia 14-07-2020 r.

Poznań:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 555744-N-2020 

Data: 29/06/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 30253813100000, ul. ul. Matejki  57, 60-770  Poznań, woj.

wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8964800; 8694801, e-mail obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl, faks 61 8694809. 

Adres strony internetowej (url): www.zkzl.poznan.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) Zdolność techniczna lub zawodowa 

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: a) wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem

terminu składania ofert, wykonał usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej, której przedmiotem był remont lub

przebudowa dachu w co najmniej jednym budynku nie będącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wpisanym do rejestru zabytków lub

budynku użyteczności publicznej wpisanym do rejestru zabytków; b) wykazał, że w okresie ostatnich 5 latach wykonał zamówienie

odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. wykonał co najmniej jeden remont albo jedną przebudowę dachu o

wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto w budynku nie będącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wpisanym do rejestru zabytków

lub w budynku użyteczności publicznej wpisanym do rejestru zabytków. c) wykazał, że będzie dysponował w czasie trwania umowy co

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

budowlanymi w specjalności: 1. konstrukcyjno-budowlana, 2. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych. Zamawiający uzna spełnienie warunku za spełniony również w przypadku kiedy wykonawca wykaże się posiadaniem

osób mogących wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie osobno w zakresie projektowania i osobno w zakresie kierowania

robotami budowlanymi. 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: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: a) wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed

upływem terminu składania ofert, wykonał usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej, której przedmiotem był remont lub

przebudowa dachu w budynku wpisanym do rejestru zabytków lub budynku zlokalizowanym w strefie ochrony konserwatorskiej; b) wykazał,

że w okresie ostatnich 5 latach wykonał zamówienie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. wykonał co

najmniej jeden remont albo jedną przebudowę dachu o wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto w budynku wpisanym do rejestru zabytków

lub w budynku zlokalizowanym w strefie ochrony konserwatorskiej. c) wykazał, że będzie dysponował w czasie trwania umowy co najmniej

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

budowlanymi w specjalności: 1. konstrukcyjno-budowlana, 2. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych. Zamawiający uzna spełnienie warunku za spełniony również w przypadku kiedy wykonawca wykaże się posiadaniem

osób mogących wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie osobno w zakresie projektowania i osobno w zakresie kierowania

robotami budowlanymi. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w
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postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub

doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: 

 
Drukuj


