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INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 527438-N-2018

Data: 15/03/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Drużbice, Krajowy numer identyfikacyjny 59064808900000, ul. Drużbice 77A  ,

97403   Drużbice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 044 6311078 (79), e-mail ug@druzbice.pl, faks

446 311 259.

Adres strony internetowej (url): www.druzbice.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: 2) Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą skierowaną

przez wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia

samodzielnej funkcji kierownika budowy lub robót w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej

w zakresie dróg uprawniającej do kierowania robotami drogowymi, co najmniej dla dróg klasy

Z, umożliwiającą realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. (art. 22 d ust.1)

W ogłoszeniu powinno być: 2) Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą

skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadającą przygotowanie zawodowe

do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy lub robót w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej. (art. 22 d ust.1)
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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: 2018-03-30, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu: Data: 2018-04-04, godzina: 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 8)

W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który

została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system

zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-07-02

W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na

który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny

system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-07-31

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/0ded176a-58cd-44a5-983b-410bb2513f68

2 27.03.2018, 15:21


