Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 91493-2016 z dnia 2016-06-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu Małomice
Zamówienie nosi nazwę: Poprawa gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Małomice z
uwzględnieniem dostępności użytkowników dróg w miejscowości Janowiec do dróg wyższej kategorii
Lokalizacja: Janowiec, działki nr ewd.: 342;...
Termin składania ofert: 2016-07-04

Numer ogłoszenia: 109807 - 2016; data zamieszczenia: 29.06.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 91493 - 2016 data 17.06.2016 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Małomice, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice, woj. lubuskie, tel. 068 3769027, fax.
068 3769051 w. 12.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 3.III.4.



W ogłoszeniu jest: Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tego warunku. w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, Zamawiający uzna za spełniającego te wymogi Wykonawcę, który będzie
dysponował co najmniej jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi w specjalności
inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub dysponującą innymi uprawnieniami
umożliwiającymi wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których uprawniają
w aktualnym stanie prawnym uprawnienia w/w specjalności..



W ogłoszeniu powinno być: Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tego warunku. w zakresie dysponowania osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna za spełniającego te wymogi Wykonawcę, który
będzie dysponował co najmniej jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi w specjalności
inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie lub dysponującą innymi uprawnieniami
umożliwiającymi wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których uprawniają
w aktualnym stanie prawnym uprawnienia w/w specjalności..



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



W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub ofert: 04.07.2016 godzina 11:45, miejsce: Gmina Małomice z siedzibą Urząd Miejski w
Małomicach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice sekretariat pokój nr 10..



W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 08.07.2016 godzina 11:45, miejsce: Gmina Małomice z siedzibą
Urząd Miejski w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice sekretariat pokój nr
10..

Małomice, 29 czerwca 2017 r.

Burmistrz Małomic
/-/ Małgorzata Janina Sendecka

