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Ogłoszenie nr 540016697-N-2019 z dnia 28-01-2019 r.

Sierakowice:
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 505347-N-2019 

Data: 21/01/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., Krajowy numer identyfikacyjny

22045423900000, ul. ul. Kartuska  12, 83340   Sierakowice, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 0-

58 684 73 41, e-mail wodociagi@sierakowice.pl, faks 0-58 684 73 41. 

Adres strony internetowej (url): www.pwik.sierakowice.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: Sekcja III 

Punkt: III.1.3) 

W ogłoszeniu jest: c. Zdolności technicznej lub zawodowej 1. Wykonawca spełni warunek,

jeżeli wykaże łącznie, że: a) należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich pięciu lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie

co najmniej: Jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej

tłocznej, grawitacyjnej i przepompowni ścieków o długości sieci min. 4 km oraz jedną robotę

budowlaną, polegającą na przebudowie i budowie sieci wodociągowej o długości sieci min. 1

km. b) Wykonawca musi wykazać się osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji

zamówienia, tzw. osobami Personelu Kluczowego tj.: • kierownikiem budowy, spełniającym

następujące wymagania:  posiada wykształcenie wyższe techniczne,  posiada uprawnienia

budowlane do nadzorowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
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w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych bez ograniczeń lub posiada równoważne kwalifikacje zawodowe uznane na

zasadach określonych zgodnie z przepisami polskiego prawa,  posiada co najmniej 5-letnie

doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień), jako kierownik budowy, w tym posiada

doświadczenie w budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, grawitacyjnej i przepompowni

ścieków o długości sieci min. 4 km oraz posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie (licząc od

dnia uzyskania uprawnień), jako kierownik budowy, w tym posiada doświadczenie w

przebudowie i budowie sieci wodociągowej o długości sieci min. 1 km. • Kierownikiem robót

elektroenergetycznych , spełniającym następujące wymagania:  posiada wykształcenie wyższe

techniczne,  posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń, lub posiada równoważne

kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych zgodnie przepisami polskiego prawa. 

posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień), jako

kierownik robót elektroenergetycznych. 

W ogłoszeniu powinno być: c. Zdolności technicznej lub zawodowej 1. Wykonawca spełni

warunek, jeżeli wykaże łącznie, że: a) należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w

tym okresie co najmniej: Jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie sieci kanalizacji

sanitarnej tłocznej, grawitacyjnej i przepompowni ścieków o długości sieci min. 4 km oraz jedną

robotę budowlaną, polegającą na budowie sieci wodociągowej o długości sieci min. 1 km. b)

Wykonawca musi wykazać się osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji

zamówienia, tzw. osobami Personelu Kluczowego tj.: • kierownikiem budowy, spełniającym

następujące wymagania:  posiada wykształcenie wyższe techniczne,  posiada uprawnienia

budowlane do nadzorowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych bez ograniczeń lub posiada równoważne kwalifikacje zawodowe uznane na

zasadach określonych zgodnie z przepisami polskiego prawa,  posiada co najmniej 5-letnie

doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień), jako kierownik budowy, w tym posiada

doświadczenie w budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, grawitacyjnej i przepompowni

ścieków o długości sieci min. 4 km oraz posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie (licząc od

dnia uzyskania uprawnień), jako kierownik budowy, w tym posiada doświadczenie w budowie

sieci wodociągowej o długości sieci min. 1 km. • Kierownikiem robót elektroenergetycznych ,
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spełniającym następujące wymagania:  posiada wykształcenie wyższe techniczne,  posiada

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym

zakresie lub bez ograniczeń, lub posiada równoważne kwalifikacje zawodowe uznane na

zasadach określonych zgodnie przepisami polskiego prawa.  posiada co najmniej 3-letnie

doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień), jako kierownik robót

elektroenergetycznych. 

 


