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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  „Wodociągi” Sp. z o.o. Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Reymonta 12

Miejscowość:  Głuchołazy Kod pocztowy:  48-340 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  „Wodociągi” Sp. z o.o. Jednostka
Realizująca Projekt adres: ul. Andersa 94, 48-340
Głuchołazy, Polska

Tel.: +48 774527730

Osoba do kontaktów:  W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia, dokumentacji technicznej - Augustyn
Fornal, w sprawach dotyczących procedury zamówienia - Janusz Horodyski

E-mail: Faks:  +48 774527735

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.wodgluch.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Zadanie Nr VII - System wodociągowo-kanalizacyjny w Głuchołazach - Kanalizacja deszczowa - zadanie 2b,
I etap - Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej, deszczowej i sanitarnej oraz budowa zespołu urządzeń do
podczyszczania ścieków opadowych.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:(podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa kanalizacji ogólnospławnej, deszczowej i sanitarnej oraz budowa
zespołu urządzeń do podczyszczania ścieków opadowych w miejscowości Głuchołazy, realizowana jako I etap
Zadania Nr VII - System wodociągowo-kanalizacyjny w Głuchołazach - Kanalizacja deszczowa - zadanie 2b.
Zadanie jest realizowane w ramach Projektu pn. „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na
terenie gminy Głuchołazy”. Projekt Nr.POIS.01.01.00-00-003/08.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanego w latach 2007 - 2013.
Roboty w ramach tego zamówienia wykonane będą zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA
BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, czwarte wydanie
angielsko-polskie niezmienione 2008, tłumaczenie pierwszego wydania 1999, przygotowane i opublikowane
przez Międzynarodową Federację Inżynierów-Konsultantów (franc. Fédération Internationale des Ingénieurs-
Conseils - FIDIC), World Trade Center II, Geneva Airport, PO Box 311, CH-1215 Geneva 15, 29 Rue de Pré-
Bois, Cointrin.
W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać roboty budowlane:
1) przebudowa kanału deszczowego murowanego z kamienia o wymiarach w świetle 1700 x 1200 mm na kanał
z rur żelbetowych o przekroju gardzielowym (dzwonowym) o wymiarach 2000/1250 mm, o długości L = 38,5 m,
2) przebudowa kanału deszczowego z rur żelbetowych o przekroju jajowym 1250/700 mm na kanał o przekroju
jajowym 1200/800 mm, o długości L= 6,0 m,
3) przebudowa kanału deszczowego z rur żelbetowych DN 800 mm na kanał z rur dwuściennych z PP, DN 800
mm, o długości L = 42,7 m,
4) przebudowa kanału deszczowego z rur żelbetowych DN 600 mm, o długości L = 9,5 m,
5) wykonanie kanału deszczowego z rur żelbetowych DN 1200 mm, o długości L= 9,7 m,
6) przebudowa kanału sanitarnego z rur PVC, Ø 250 mm z likwidacją istniejącego syfonu, o długości 10,7 m,
7) przebudowa studzienki kanalizacyjnej betonowej Ø 1000 mm, szt. 1,
8) montaż zasuwy kanałowej DN 200 mm w istniejącej komorze, z wyprowadzeniem wrzeciona do nawierzchni
jezdni, kpl. 1,
9) wykonanie zespołu urządzeń do podczyszczania ścieków opadowych, w tym:
a) osadnik szlamowy o pojemności V = 15,0 m³, Dw = 3000 mm, głębokości 4,17 m, w wykonaniu metodą
studniarską z betonowaniem dna pod wodą, szt. 1,
b) separator koalescencyjny, Qn = 150,0 l/s, Dw = 3000 mm, głębokość 4,01 m, w wykonaniu metodą
studniarską, z betonowaniem dna pod wodą, szt. 1,
c) studnia betonowa rozdziałowa, Dw = 3000 mm, o głęb. 3,5 m, z korytkowym regulatorem przepływu, kpl. 1,
d) studnia betonowa połączeniowa, Dw = 2500 mm, o głębokości 1,8 m, szt. 1,
e) studnia betonowa kontrolno-pomiarowa, Dw = 1200 mm, o głębokości 1,93 m, szt. 1,
f) kanał z rur PVC Ø 400 mm, klasy SN 8, o długości 5,0 m,
g) „By-pass” z rur żelbetowych DN 1200 mm, o długości L = 14,0 m
h) studnia kanalizacyjna betonowa. Dw = 2000 mm, o głębokości. 1,9 m, szt. 1,
10) studnia kanalizacyjna betonowa Dw = 2600 mm, o głębokości 1,82 m, szt. 1,
11) studnia kanalizacyjna betonowa Dw = 3200 mm, o głębokości 2,40 m, szt. 1,
12) remont istniejącej komory murowanej o wym. 4,1 x 2,0 m, H = 1,78 m, szt. 1, w tym:
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a) przebudowa kinety,
b) uzupełnienie ubytków ścian i stropu,
c) wykonanie powłoki na wewnętrznej powierzchni ścian i stropie metodą natrysku z „chemii budowlanej”, 30,0
m²,
13) zabezpieczenie rurami ochronnymi skrzyżowań istniejących kabli i rurociągów gazowych z projektowanymi
kanałami, kpl. 1,
14) przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego z projektowanymi kanałami (wodociąg żeliwny DN 100
mm, przyłącza gazowe, kable eNN, kable teletechniczne), kpl. 1,
15) likwidacja istniejących kanałów żelbetowych i studzienek kanalizacyjnych:
- kanał DN 800 mm, o długości L = 3,0 m,
- kanał DN 1000 mm, o długości L = 22,0 m,
- studzienki kanalizacyjne, szt. 3.
Całość dostaw związanych z realizacją zamówienia leży po stronie Wykonawcy i będzie przez niego
nadzorowana i gwarantowana.
Miejsce realizacji zamówienia (lokalizacja): w miejscowości Głuchołazy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Część III SIWZ – Opis przedmiotu
zamówienia.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45200000  
Dodatkowe przedmioty 45100000  
 45232130  
 45232400  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury(podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
2/FS/2012/2b-I

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_wodgluch
Dane referencyjne ogłoszenia:   2012-090954   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2012/S 127-210366  z dnia:  05/07/2012  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
29/06/2012  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa
wykonawców, w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego:

Zamiast:

7. Dokumenty są składane w formie
oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę, za wyjątkiem: -
oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, zgodnie
z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz -
pisemnych zobowiązań podmiotów,
które udostępniają swoje zasoby
Wykonawcy na podstawie art. 26
ust. 2b ustawy Pzp, w przypadku gdy
Wykonawca wykazując spełnianie
warunków udziału w postępowaniu
polega na wiedzy i doświadczeniu
lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, które muszą zostać
złożone w formie oryginału.
W przypadku wszystkich kopii
dokumentów załączonych do oferty,
podpisujący ofertę zobowiązany
jest poświadczyć za zgodność z
oryginałem kopię. Poświadczenie
za zgodność z oryginałem powinno
być sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu
(np. wraz z imienną pieczątką osoby

Powinno być:

7. Dokumenty są składane w formie
oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę, za wyjątkiem: -
oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, zgodnie
z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz -
pisemnych zobowiązań podmiotów,
które udostępniają swoje zasoby
Wykonawcy na podstawie art. 26
ust. 2b ustawy Pzp, w przypadku gdy
Wykonawca wykazując spełnianie
warunków udziału w postępowaniu
polega na wiedzy i doświadczeniu,
osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów,
które muszą zostać złożone w formie
oryginału.
W przypadku wszystkich kopii
dokumentów załączonych do oferty,
podpisujący ofertę zobowiązany
jest poświadczyć za zgodność z
oryginałem kopię. Poświadczenie
za zgodność z oryginałem powinno
być sporządzone w sposób
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poświadczającej kopię dokumentu za
zgodność z oryginałem).

umożliwiający identyfikację podpisu
(np. wraz z imienną pieczątką osoby
poświadczającej kopię dokumentu za
zgodność z oryginałem).

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Zamiast:

1. Posiadania wiedzy i
doświadczenia:
Wykonawcy muszą spełnić
następujące warunki (w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, warunki
te winien spełnić co najmniej jeden
z Wykonawców albo wszyscy ci
Wykonawcy wspólnie): wykażą, że
w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert a
jeśli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie,
należycie wykonali: a) co najmniej
jedną robotę budowlaną, polegającą
na budowie lub przebudowie w
terenie zurbanizowanym, kanalizacji
ogólnospławnej i/lub deszczowej
i/lub sanitarnej z rur o przekroju
co najmniej 1,7 m2 i o wartości
nie mniejszej niż 190.000,00 PLN
(słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy
złotych) netto (bez
podatku VAT), b) co najmniej jedną
robotę budowlaną, polegającą na
budowie osadnika szlamowego o
pojemności co najmniej V=15,0
m³ i o wartości nie mniejszej
niż 60.000,00 PLN (słownie:
sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto
(bez podatku VAT), z podaniem ich
rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem
dokumentów potwierdzających, że
roboty zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone. Przez
wykonanie robót budowlanych
należy rozumieć doprowadzenie co
najmniej do wystawienia Świadectwa
Przejęcia / Protokołu odbioru (w
przypadku podmiotów krajowych,
dla podmiotów zagranicznych
dokumenty równoważne). W
przypadku kiedy w ramach jednej
roboty budowlanej spełnione są
łącznie warunki z pkt. III.2.3)1. lit.
a) i b) niniejszego ogłoszenia –
Zamawiający uzna taką robotę jako
spełnienie warunku posiadania
wiedzy i doświadczenia w jednej
robocie budowlanej.

Powinno być:

1. Posiadania wiedzy i
doświadczenia:
Wykonawcy muszą spełnić
następujące warunki (w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, warunki
te winien spełnić
co najmniej jeden z Wykonawców
albo wszyscy ci Wykonawcy
wspólnie): wykażą, że w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert a jeśli okres
prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, należycie
wykonali: a) co najmniej jedną
robotę budowlaną, polegającą
na budowie lub przebudowie w
terenie zurbanizowanym, kanalizacji
ogólnospławnej i/lub deszczowej
i/lub sanitarnej z rur o średnicy
co najmniej 1200 mm i o wartości
nie mniejszej niż 150.000,00
PLN (słownie: sto pięćdziesiąt
tysięcy złotych) netto (bez podatku
VAT), b) co najmniej jedną robotę
budowlaną, polegającą na budowie
osadnika szlamowego lub zbiornika
o pojemności co najmniej V=10,0
m³ i o wartości nie mniejszej niż
35.000,00 PLN (słownie: trzydzieści
pięć tysięcy złotych) netto (bez
podatku VAT),
z podaniem ich rodzaju i wartości,
daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dokumentów
potwierdzających, że roboty zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone.
Przez wykonanie robót budowlanych
należy rozumieć doprowadzenie co
najmniej do wystawienia Świadectwa
Przejęcia / Protokołu odbioru (w
przypadku podmiotów krajowych,
dla podmiotów zagranicznych
dokumenty równoważne). W
przypadku kiedy w ramach jednej
roboty budowlanej spełnione są
łącznie warunki z pkt. III.2.3)1. lit.
a) i b) niniejszego ogłoszenia –
Zamawiający uzna taką robotę jako
spełnienie warunku posiadania
wiedzy i doświadczenia w
jednej robocie budowlanej. W
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W celu potwierdzenia spełnienia
niniejszego warunku, Wykonawcy
zobowiązani są przedłożyć wykaz
robót budowlanych, sporządzony
według wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 2 do Części I SIWZ
- Informacji dla Wykonawców,
dalej (IDW) – Wzór wykazu
wykonanych robót budowlanych,
oraz dokumenty potwierdzające,
że te roboty budowlane zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone,
którymi mogą być: - protokoły
odbioru, - potwierdzenia odbiorców
robót dotyczące ich realizacji, - listy
referencyjne, - świadectwa przejęcia,
a także - inne dokumenty, z których
wynika, że prace wymienione w
wykazie zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone.

celu potwierdzenia spełnienia
niniejszego warunku, Wykonawcy
zobowiązani są przedłożyć wykaz
robót budowlanych, sporządzony
według wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 2 do Części I SIWZ
- Informacji dla Wykonawców,
dalej (IDW) – Wzór wykazu
wykonanych robót budowlanych,
oraz dokumenty potwierdzające,
że te roboty budowlane zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone,
którymi mogą
być: - protokoły odbioru, -
potwierdzenia odbiorców robót
dotyczące ich realizacji, - listy
referencyjne, - świadectwa przejęcia,
a także - inne dokumenty, z których
wynika, że prace wymienione w
wykazie zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Zamiast:

2. Dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Wykonawcy muszą spełnić
następujące warunki (w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, warunki
te winien spełnić co najmniej jeden
z Wykonawców albo wszyscy ci
Wykonawcy wspólnie):
a) wykażą się osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia tj.:
dysponują lub będą dysponować
wykwalifikowanymi osobami,
które będą uczestniczyć w
wykonaniu niniejszego zamówienia,
kierować robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych i
doświadczenia, niezbędnych do
wykonania zamówienia a także
zakresu wykonywania przez
nich czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania
tymi osobami, dla następujących
stanowisk: b. Kierownik budowy –
dysponują lub będą dysponować
co najmniej 1 osobą do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w zakresie
kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń

Powinno być:

2. Dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Wykonawcy muszą spełnić
następujące warunki (w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, warunki
te winien spełnić co najmniej jeden
z Wykonawców albo wszyscy ci
Wykonawcy wspólnie):
a) wykażą się osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia tj.:
dysponują lub będą dysponować
wykwalifikowanymi osobami,
które będą uczestniczyć w
wykonaniu niniejszego zamówienia,
kierować robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych i
doświadczenia, niezbędnych do
wykonania zamówienia a także
zakresu wykonywania przez
nich czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania
tymi osobami, dla następujących
stanowisk: b. Kierownik budowy –
dysponują lub będą dysponować
co najmniej 1 osobą do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w zakresie
kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń
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cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych, niniejsza osoba
musi posiadać następujące
kwalifikacje: - posiadać łącznie
co najmniej 3 lata doświadczenia
zawodowego jako Kierownik budowy
lub Kierownik robót z zakresu
robót instalacyjnych sanitarnych, -
posiada doświadczenie zawodowe
na stanowisku kierownika robót
instalacyjnych sanitarnych przy
realizacji co najmniej jednej
zakończonej inwestycji obejmującej
budowę lub przebudowę kanalizacji
ogólnospławnej i/lub deszczowej i/
lub sanitarnej z rur o przekroju co
najmniej 1,7 m2 i o długości nie
mniejszej niż 30,00 mb (słownie:
trzydzieści metrów bieżących), -
posiadać ważne uprawnienia do
pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie
w zakresie kierowania robotami
budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
– bez ograniczeń, wydanych na
podstawie ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo budowlane, (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243
poz. 1623 z późn. zm.), dalej
(ustawa Pb) oraz rozporządzenia
Ministra Transportu i Budownictwa
z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83,
poz. 578 ze zm.) lub równoważne
odpowiadające im uprawnienia
budowlane do kierowania robotami
budowlanymi, które zostały
wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, a które
uprawniają do pełnienia funkcji
Kierownika budowy w zakresie
budowy sieci, instalacji i urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych.

cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych, niniejsza osoba
musi posiadać następujące
kwalifikacje: - posiadać łącznie
co najmniej 3 lata doświadczenia
zawodowego jako Kierownik budowy
lub Kierownik robót z zakresu
robót instalacyjnych sanitarnych, -
posiada doświadczenie zawodowe
na stanowisku kierownika robót
instalacyjnych sanitarnych przy
realizacji co najmniej jednej
zakończonej inwestycji obejmującej
budowę lub przebudowę kanalizacji
ogólnospławnej i/lub deszczowej
i/lub sanitarnej z rur o średnicy co
najmniej 1200 mm i o długości nie
mniejszej niż 30,00 mb (słownie:
trzydzieści metrów bieżących), -
posiadać ważne uprawnienia do
pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie
w zakresie kierowania robotami
budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
– bez ograniczeń, wydanych na
podstawie ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo budowlane, (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243
poz. 1623 z późn. zm.), dalej
(ustawa Pb) oraz rozporządzenia
Ministra Transportu i Budownictwa
z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83,
poz. 578 ze zm.) lub równoważne
odpowiadające im uprawnienia
budowlane do kierowania robotami
budowlanymi, które zostały
wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, a które
uprawniają do pełnienia funkcji
Kierownika budowy w zakresie
budowy sieci, instalacji i urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.3) Warunki otrzymania
specyfikacji, dokumentów
dodatkowych lub dokumentu
opisowego:

Zamiast:
08/08/2012   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
10/08/2012   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)
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Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:

Zamiast:
08/08/2012   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
10/08/2012   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Zamiast:
08/08/2012   Godzina: 11:15
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
10/08/2012   Godzina: 11:15
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/07/2012  (dd/mm/rrrr) - ID:2012-100180
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