
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 54343-2015 z dnia 2015-04-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci telefonicznej budynków nr: B2, B3, B4, B5, B7, B10, B16 i sieci 

światłowodowej budynków nr: B4, B7, w tym kanalizacji teletechnicznej oraz instalacji LAN i telefonicznej 

Krakowskiego Centrum...

Termin składania ofert: 2015-05-04 

Numer ogłoszenia: 67129 - 2015; data zamieszczenia: 11.05.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 54343 - 2015 data 17.04.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, woj. małopolskie, tel. 

12 4252842, fax. 12 4251228.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

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

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

04.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 

22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja, Sekretariat.

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

lub ofert: 18.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Al. 

Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja, Sekretariat..

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

W ogłoszeniu jest: W zamówieniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone 

w art. 22 ust. 1 ustawy, w szczególności dysponują osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe i 

uprawnienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. a) co najmniej jedną osobą 

posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane 

na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów), b) co najmniej jedną osobą 

posiadającą zaświadczenie kwalifikacyjne dozorowe SEP do 1 kV do dozoru D lub równoważne, c) co 

najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej. Ocena 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana o dokumenty wskazane w ogłoszeniu 

poniżej.
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W ogłoszeniu powinno być: W zamówieniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi 

określone w art. 22 ust. 1 ustawy, w szczególności dysponują osobami posiadającymi kwalifikacje 

zawodowe i uprawnienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. a) co najmniej jedną 

osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów), b) co najmniej jedną osobą 

posiadającą zaświadczenie kwalifikacyjne dozorowe SEP do 1 kV do dozoru D lub równoważne, c) co 

najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej, d) co 

najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia WKZ do kierowania robotami budowlanymi w 

obiektach zabytkowych lub posiadającą co najmniej dwuletnią praktykę na budowie przy 

nadzorowaniu prac w obiektach zabytkowych nieruchomych. Ocena spełnienia warunku udziału w 

postępowaniu zostanie dokonana o dokumenty wskazane w ogłoszeniu poniżej.
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