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Ogłoszenie nr 540184299-N-2020 z dnia 24-09-2020 r.

Pruszcz Gdański:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 586955-N-2020 

Data: 18/09/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim Samorządowy Zakład Budżetowy,

Krajowy numer identyfikacyjny 19298924600000, ul. ul. Grunwaldzka  71a, 83-000  Pruszcz

Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 920 827, e-mail g.morawski@znk.pruszczgd.pl ,

faks 586 920 827. 

Adres strony internetowej (url): http://znk.pruszczgd.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: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1) Wykonawca w

okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składaniaofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum dwazamówienia obejmujące

wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych z wykorzystaniem kotłówgazowych, o wartości

każdego z tych zamówień co najmniej 150.000,00 zł brutto 2) Wykonawcaskieruje do realizacji

zamówienia kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane dokierowania robotami

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeńcieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub w przypadku

osobyzagranicznej - odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych albo prawo
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świadczeniausług transgranicznych. konstrukcyjno-budowlanej. 

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1)

Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum dwa zamówienia

obejmujące wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych z wykorzystaniem kotłów

gazowych, o wartości jednego z tych zamówień co najmniej 70.000,00 zł brutto 2) Wykonawca

skieruje do realizacji zamówienia kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub w przypadku

osoby zagranicznej - odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych albo prawo

świadczenia usług transgranicznych. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2) 

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

postępowaniu: Data: 2020-10-05 godzina: 11:00, 

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-07 godzina: 10:00 


