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Ogłoszenie nr 540068288-N-2019 z dnia 08-04-2019 r.

Ostrów Wielkopolski: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 532873-N 

Data: 2019/04/03 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 25052134316113, ul. ul. Partyzancka  27, 63-400 

Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 062 7387705, 7387706, e-mail pwik@wodkan.com.pl, faks 627 353 690. 

Adres strony internetowej (url): wodkan.com.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: Wykonawca musi dysponować sobą pełniącą funkcję kierownika posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych. 2). Wykonawca musi wykazać, że posiada

doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia tj: zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania

ofert, (a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie) co najmniej dwie roboty budowlane polegające na: Wykonaniu instalacji

fotowoltaicznej o mocy nie mniej niż 20 kW; z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i na rzecz których roboty te zostały

wykonane oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo

ukończone. 

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca musi dysponować sobą pełniącą funkcję kierownika posiadającą uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych. 2). Wykonawca musi wykazać, że

posiada doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia tj: zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert, (a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie) co najmniej dwie roboty budowlane polegające na: Wykonaniu

instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniej niż 20 kW; Zamawiający dopuszcza wykonanie co najmniej 2 dostaw z montażem polegających na:

Wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniej niż 20 kW; z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i na rzecz

których roboty te zostały wykonane oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidłowo ukończone. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-04-18, godzina:12:00 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-04-24, godzina:12:00 
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