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Ogłoszenie nr 540045424-N-2019 z dnia 08-03-2019 r.
Ostrowiec Świętokrzyski:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 513050-N-2019, 540039843-N-2019
Data: 22/02/2019, 01/03/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, Krajowy numer
identyfikacyjny 29123331300000, ul. Sudół 135 a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj.
świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 330 45 50, e-mail sekretariat@krzemionki.info, faks
412 653 651.
Adres strony internetowej (url): www.muzeumostrowiec.pl
Adres profilu nabywcy: www.muzeumostrowiec.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: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: warunek zostanie
uznany za spełniony, jeśli: a) Wykonawca wykaże doświadczenie w wykonywaniu robót
budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: Wykonawca wykonał przynajmniej: 1
pracę polegającą na wykonaniu robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo
budowlane obejmującą wykonanie przebudowy i/lub rozbudowy obiektu wpisanego do rejestru
zabytków o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto; b) Wykonawca wykaże osoby,
które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w tym przynajmniej 1
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osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków:
warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli: a) Wykonawca wykaże doświadczenie w
wykonywaniu robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: Wykonawca wykonał
przynajmniej: 1 pracę polegającą na wykonaniu robót budowlanych w rozumieniu przepisów
ustawy Prawo budowlane obejmującą wykonanie przebudowy i/lub rozbudowy obiektu
kubaturowego o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto; b) Wykonawca wykaże osoby,
które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w tym przynajmniej 1
osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

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: 2019-03-15, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2019-03-20, godzina: 12:00

2/2

