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Ogłoszenie nr 540400541-N-2021 z dnia 12.01.2021 r.

Leżajsk: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 773617-N-2020 

Data: 29/12/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Stare Miasto-Park Sp. z o. o., Krajowy numer identyfikacyjny 18005407400000, ul. Wierzawice  874, 37-300  Leżajsk, woj. podkarpackie, państwo

Polska, tel. 172 426 094, e-mail sm-park@sm-park.pl, faks 172 426 094. 

Adres strony internetowej (url): www.sm-park.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: Określenie warunków: 1. Dla obu części. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż:

dysponuje lub będzie dysponował przynajmniej 1 osobą Kierownika Budowy posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą co najmniej 5-

letnie doświadczenie zawodowe, w tym pełniła funkcję kierownika budowy, lub kierownika robót lub inspektora nadzoru na co najmniej

dwóch zadaniach inwestycyjnych związanych z budową lub przebudową sieci wodociągowych. 2. Dla części 1 „Budowa odcinków kanalizacji

sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Wierzawice”. Posiada doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej roboty polegającej

na budowie, przebudowie, rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości nie mniejszej niż: 500 000,00zł brutto wykonanej nie wcześniej

niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

zgodnie z załącznikiem nr 5. 3. Dla części nr 2 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzóza Królewska”. Posiada doświadczenie

w wykonaniu co najmniej jednej roboty polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości nie mniejszej

niż: 800.000,00zł brutto w tym wykonanie przynajmniej jednej przepompowni sieciowej ścieków wykonanej nie wcześniej niż w okresie

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z

załącznikiem nr 5. 

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 1. Dla obu części. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże,

iż: dysponuje lub będzie dysponował przynajmniej 1 osobą Kierownika Budowy posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą co najmniej 5-

letnie doświadczenie zawodowe, w tym pełniła funkcję kierownika budowy, lub kierownika robót lub inspektora nadzoru na co najmniej

dwóch zadaniach inwestycyjnych związanych z budową lub przebudową sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych. 2. Dla części 1 „Budowa

odcinków kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Wierzawice”. Posiada doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej

roboty polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości nie mniejszej niż: 500 000,00zł brutto

wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie, zgodnie z załącznikiem nr 5. 3. Dla części nr 2 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzóza

Królewska”. Posiada doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej roboty polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie sieci kanalizacji

sanitarnej o wartości nie mniejszej niż: 800.000,00zł brutto w tym wykonanie przynajmniej jednej przepompowni sieciowej ścieków

wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest



12.01.2021 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/f9f68caa-b032-44bc-b362-e9793083f37e 2/2

krótszy – w tym okresie, zgodnie z załącznikiem nr 5. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Data: 14.01.2021, 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 > polski 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 18.01.2021, 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 > polski 

 
Drukuj


