
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 257432-2012 z dnia 2012-07-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rymanów

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie: Rymanów 

- dz. o nr ewid. 2169, Łazy - dz. o nr ewid. 2825/2 o następującym zakresie robót: - droga o nawierzchni 

żwirowej: długość 1160mb,...

Termin składania ofert: 2012-08-02 

Numer ogłoszenia: 257484 - 2012; data zamieszczenia: 18.07.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 257432 - 2012 data 18.07.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów, woj. podkarpackie, tel. 013 4355006, 

fax. 013 4355765.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2). 

• W ogłoszeniu jest: brak wypełnienia. 

• W ogłoszeniu powinno być: Wykonawcy w celu potwierdzenia, że spełniają warunek 

dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zobowiązani są wykazać, że w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wykonali i prawidłowo ukończyli 

1 robotę budowlaną o wartości co najmniej 30 000,00 zł brutto, polegającą na budowie lub 

modernizacji drogi o nawierzchni żwirowej lub z tłucznia oraz załączą dokumenty potwierdzające, 

że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.. 

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

• W ogłoszeniu jest: brak wypełnienia. 

• W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca 

wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować przy realizacji zadania: - osobą która będzie pełnić 

funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=257432&rok=2012-07-18


drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku uprawnień budowlanych 

wydawanych po 1994 roku (tj. zgodnych z wymogami ustawy Prawo budowlane) wymagane 

będą uprawnienia bez ograniczeń. Osobami, o którym mowa powyżej mogą być obywatele 

państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 

12a ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) oraz zgodnie z 

regulaminem postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w budownictwie w 

Polsce osób z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej;. 


