
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 19.05.2017  r.  pod numerem 85597-2017

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 503722-N-2017
Data: 09/05/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy, Krajowy 
numer identyfikacyjny , ul. ul. Chwiałkowskiego  34, 61553   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo 
Polska, tel. 618 357 901, e-mail zp@posir.poznan.pl, faks 618 334 651. 
Adres strony internetowej (url): 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne: 
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: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli 
Wykonawca wykaże, iż: - wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną 
robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 75 000,00 zł brutto każda*, obejmujące swoim 
zakresem roboty w zakresie budowy plażowych boisk sportowych. * każda z robót realizowana na 
podstawie odrębnej umowy - dysponuje osobami: * minimum 1 osobą – posiadającą uprawnienia 
budowlane (wymagane ustawą Prawo budowlane) do pełnienia samodzielnych funkcji w 
budownictwie w specjalności konstrukcyjno- budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, 
wraz z aktualnym wpisem na listę właściwego samorządu zawodowego,zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
(Dz.U. 2014 r. poz.1278), w przypadku legitymowania się uprawnieniami budowlanymi wydanymi 
na podstawie przepisów poprzednio obowiązujących zakres uprawnień powinien odpowiadać ww. 
specjalności.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli 
Wykonawca wykaże, iż: - wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną 
robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 75 000,00 zł brutto każda*. Roboty wskazane na 
potwierdzenie spełnienia warunku winny obejmować swoim zakresem roboty w zakresie budowy 
plażowych boisk sportowych lub inne roboty ziemne związane z przygotowaniem podłoża do 
realizacji inwestycji której roboty dotyczyły. * każda z robót realizowana na podstawie odrębnej 
umowy umowy - dysponuje osobami: * minimum 1 osobą – posiadającą uprawnienia budowlane 
(wymagane ustawą Prawo budowlane) do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w 
specjalności konstrukcyjno- budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, wraz z aktualnym 
wpisem na listę właściwego samorządu zawodowego,zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 
2014 r. poz.1278), w przypadku legitymowania się uprawnieniami budowlanymi wydanymi na 
podstawie przepisów poprzednio obowiązujących zakres uprawnień powinien odpowiadać ww. 
specjalności.

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: 2017-05-24 , godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: Data: 2017-05-30 , godzina: 11:00
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