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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Gmina Ogrodzieniec, Krajowy numer identyfikacyjny 276258842, ul. Plac Wolności  25, 42-

440   Ogrodzieniec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 6709700, e-mail 

j.gakowska@ogrodzieniec.pl, faks 32 6709721.  

Adres strony internetowej (url): www.ogrodzieniec.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: a) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 10 szt. przydomowych 

biologicznych oczyszczalni ścieków.. - jedną robotę budowlaną polegającą na co najmniej. 

PBOŚ (w jednym zamówieniu); b) Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub 

będzie dysponował) osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia 

odpowiedzialnymi za projektowanie i kierowanie robotami budowlanym – legitymujące się 

kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia. 

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował 

przy realizacji zamówienia co najmniej; - jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy 

tj. posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

tj. odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych, która kierowała co najmniej jeden raz robotami budowlanymi w zakresie 

budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Zamawiający wymaga od 

wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:  

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: a) Wykonawca musi wykazać, iż w 

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

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 10 szt. 

przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków; b) Wykonawca musi wykazać 

dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami niezbędnymi do wykonania 

niniejszego zamówienia odpowiedzialnymi za projektowanie i kierowanie robotami 

budowlanym – legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem niezbędnym 

do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż 

dysponuje lub będzie dysponował przy realizacji zamówienia co najmniej; - jedną osobą 

pełniącą funkcję Kierownika budowy tj. posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, która kierowała co najmniej jeden raz robotami 

budowlanymi w zakresie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. 



Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2)  

W ogłoszeniu jest: Data: 2018-10-19, godzina: 11:00,  

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-10-24, godzina: 11:00,  
 


