
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 246282-2014 z dnia 2014-07-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Przywidz 

1. Przedmiot zamówienia dotyczy: wykonania zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa 

hali sportowej w miejscowości Przywidz, obejmującego wybudowanie gotowej do 

eksploatacji sportowej części hali tj. sala sportowa wraz z szatniami i trybunami... 

Termin składania ofert: 2014-08-19  

 

Numer ogłoszenia: 279406 - 2014; data zamieszczenia: 22.08.2014 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 246282 - 2014 data 23.07.2014 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, woj. pomorskie, tel. 058 6825146, fax. 

058 6825225. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

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

 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 19.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Gmina Przywidz ul. 

Gdańska 7 83-047 Przywidz pok. 2.4.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu lub ofert: 27.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Gmina Przywidz ul. 

Gdańska 7 83-047 Przywidz pok. 2.4.. 

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

 W ogłoszeniu jest: Warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, 

że dysponuje: Stanowisko Liczba osób Doświadczenie Kierownik budowy - branża 

budowlana 1 Uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń. Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy 

przy realizacji minimum dwóch zadań obejmujących wykonanie obiektów 

kubaturowych użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 17.000 m3 

(każdy) w okresie ostatnich 5 lat Kierownik robót sanitarnych 1 Uprawnienia do 

kierowania robotami w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń. Minimum trzyletnie doświadczenie w 

pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót sanitarnych. Kierownik robót 

elektrycznych i elektroenergetycznych 1 Uprawnienia do kierowania robotami w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń. Minimum trzyletnie doświadczenie w 

pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót elektrycznych.. 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=246282&rok=2014-07-23


 W ogłoszeniu powinno być: Warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca 

wykaże, że dysponuje: Stanowisko Liczba osób Doświadczenie Kierownik budowy - 

branża budowlana 1 Uprawnienia do kierowania robotami w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Doświadczenie w pełnieniu funkcji 

kierownika budowy przy realizacji minimum dwóch zadań obejmujących wykonanie 

obiektów kubaturowych użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 17.000 

m3 (każdy) Kierownik robót sanitarnych 1 Uprawnienia do kierowania robotami w 

specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

sanitarnych bez ograniczeń. Minimum trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji 

kierownika budowy lub robót sanitarnych. Kierownik robót elektrycznych i 

elektroenergetycznych 1 Uprawnienia do kierowania robotami w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń. Minimum trzyletnie doświadczenie w 

pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót elektrycznych.. 

 


