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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 22663 - 2014 data 05.02.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Instytut Nawozów Sztucznych, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy, woj. lubelskie, tel. 81 473

14 00, fax. 81 473 14 10.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

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

W ogłoszeniu jest: Warunki udziału w postępowaniu zostaną spełnione, jeżeli wykonawca wykaże, że

dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe,

doświadczenie i wykształcenie do należytego wykonania zamówienia, niezależnie od rodzaju podstawy do

dysponowania nimi, w zakresie: a) dla części Nr 1 - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do

projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez

ograniczeń b) dla części Nr 2 - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania i

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) dla części Nr 3 - 1

osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych, d) dla części Nr 4 - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do

projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej..

W ogłoszeniu powinno być: Warunki udziału w postępowaniu zostaną spełnione, jeżeli wykonawca

wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje

zawodowe, doświadczenie i wykształcenie do należytego wykonania zamówienia, niezależnie od rodzaju

podstawy do dysponowania nimi, w zakresie: a) dla części Nr 1 - 1 osoba posiadająca uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez

ograniczeń b) dla części Nr 2 - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) dla części Nr 3 - 1 osoba posiadająca

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, d) dla części Nr 4 - 1 osoba

posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

drogowej..

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

W ogłoszeniu jest: Ofertę należy złożyć do dnia 18.02.2014r. godz. 10.30 czasu

środkowoeuropejskiego. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po

upływie terminu do wniesienia odwołania..

W ogłoszeniu powinno być: Ofertę należy złożyć do dnia 21.02.2014r. godz. 10.30 czasu

środkowoeuropejskiego. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po

upływie terminu do wniesienia odwołania..


