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Ogłoszenie nr 540023112-N-2020 z dnia 07-02-2020 r.
Białystok:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 504633-N-2020
Data: 27/01/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Białystok, Krajowy numer identyfikacyjny 05065864000000, ul. Słonimska 1, 15-950
Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 869 62 49, e-mail zzp@um.bialystok.pl, faks 85
869 62 65.
Adres strony internetowej (url): www.bip.bialystok.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: (...) b) osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego, posiadające
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 07
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub odpowiadające im
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo
uprawnione do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, w
specjalności: - inżynieryjnej hydrotechnicznej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, osoba winna posiadać
min. 2-letnie doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. Użyte określenia „budowa”,
„przebudowa” - w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)
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oraz „urządzenie wodne” - w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.
z 2018 r. poz. 2268 ze zm.)
W ogłoszeniu powinno być: (...) b) osobę skierowaną do realizacji zamówienia publicznego,
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w rozumieniu
ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów albo uprawnioną do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych
przepisów prawa, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
telekomunikacyjnych, osoba winna posiadać min. 2-letnie doświadczenie w budownictwie
telekomunikacyjnym. Użyte określenia „budowa”, „przebudowa” - w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz „urządzenie wodne” - w
rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-02-11, godzina: 09:45
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-02-13, godzina: 09:45
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