
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 366450-2013 z dnia 2013-09-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lublin

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą Montaż sita pionowego w Szpitala

Neuropsychiatrycznego w Lublinie zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym stanowiącym załącznik nr 2 do

SIWZ, na zasadzie...

Termin składania ofert: 2013-09-25

Numer ogłoszenia: 366756 - 2013; data zamieszczenia : 10.09.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  366450 - 2013 data 10.09.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul.

Abramowicka 2, 20-442 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7443061 w. 281.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.4.).

W ogłoszeniu jest:  Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania

tego warunku Powyższy warunek spełnią wykonawcy, którzy dysponują potencjałem w osobach: 1.

Kierownika budowy z minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym, posiadającego uprawnienia budowlane

bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) oraz

rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83 poz. 578 ze zm.) lub ważne uprawnienia budowlane

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów do kierowania robotami budowlanymi w zakresie

odpowiadającym specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w rozumieniu obecnie obowiązujących przepisów. 2. Kierownika

robót z minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym, posiadającego uprawnienia budowlane bez

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

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i

Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.

U. z 2006r. Nr 83 poz. 578 ze zm.) lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów do kierowania robotami budowlanymi w zakresie odpowiadającym specjalności
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instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w rozumieniu

obecnie obowiązujących przepisów. 3. Projektanta z minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym,

posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U.10.243.1623 ze zm.)

oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm.) lub ważne uprawnienia

budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do zaprojektowania

robót objętych przedmiotem zamówienia. 4.Projektanta z minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym,

posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U.10.243.1623 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm.) lub ważne uprawnienia budowlane wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do zaprojektowania robót objętych

przedmiotem zamówienia. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych

uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz

innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U.10.243.1623 ze zm.) oraz ustawy o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (DzU z 2008 r. nr

63, poz. 394)..

W ogłoszeniu powinno by ć: Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny

spełniania tego warunku Powyższy warunek spełnią wykonawcy, którzy dysponują potencjałem w osobach: 1.

Kierownika budowy z minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym, posiadającego uprawnienia budowlane

bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) oraz

rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83 poz. 578 ze zm.) lub ważne uprawnienia budowlane

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami

budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia. 2. Kierownika robót z minimum 5 letnim doświadczeniem

zawodowym, posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w

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

wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.

1118 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83 poz. 578 ze zm.) lub ważne

uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do

kierowania robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia. 3. Projektanta z minimum 3 letnim
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doświadczeniem zawodowym, posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst

jedn. Dz.U.10.243.1623 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze

zm.) lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

uprawniające do zaprojektowania robót objętych przedmiotem zamówienia. 4.Projektanta z minimum 3 letnim

doświadczeniem zawodowym, posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w

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

wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U.10.243.1623 ze zm.)

oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm.) lub ważne uprawnienia

budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do zaprojektowania

robót objętych przedmiotem zamówienia. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie

posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane

obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z

zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U.10.243.1623 ze

zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii

Europejskiej (DzU z 2008 r. nr 63, poz. 394)..

II.2) Tekst, który nale ży doda ć:

Miejsce, w którym nale ży doda ć tekst:  nie dotycz.

Tekst, który nale ży doda ć w ogłoszeniu:  nie dotyczy.
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