Ogłoszenie nr 500294450-N-2018 z dnia 10-12-2018 r.

Jastrowie:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 652770-N-2018
Data: 24/11/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o. o., Krajowy numer identyfikacyjny 570347015, ul.
Wojska Polskiego 29, 64-915 Jastrowie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672662809, e-mail
sekretariat@zeciuk.pl, faks 672662809.
Adres strony internetowej (url): www.zeciuk.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: Przedstawiciel wykonawcy - osoba posiadająca wykształcenie wyższe techniczne lub
ekonomiczne oraz minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w zarządzaniu kontraktami jako Kierownik
Projektu/ Przedstawiciel Wykonawcy lub równoważne stanowisko polegające na zarządzaniu
Kontraktem/Projektem typu Manager Projektu, Dyrektor Kontraktu, Przedstawiciel Wykonawcy itp., w tym na
minimum 2 zakończonych zadaniach inwestycyjnych obejmujących swoim zakresem realizację robót
budowlanych, polegających na budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości min. Qśrd
=1200,0 m3/d i wartości robót nie mniejszej niż 3 mln zł netto, gdzie pełnił jedną z wyżej wskazanych funkcji
przez okres min. 12 miesięcy lub przez cały okres realizacji (jeżeli był krótszy niż 12 miesięcy)
W ogłoszeniu powinno być: Przedstawiciel wykonawcy – osoba posiadająca wykształcenie wyższe techniczne
lub ekonomiczne oraz minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w zarządzaniu kontraktami jako Kierownik
Projektu/ Przedstawiciel Wykonawcy lub równoważne stanowisko polegające na zarządzaniu
Kontraktem/Projektem typu Manager Projektu, Dyrektor Kontraktu, Przedstawiciel Wykonawcy/ Kierownik
Budowy, w tym na minimum 2 zakończonych zadaniach inwestycyjnych obejmujących swoim zakresem realizację
robót budowlanych, polegających na budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości min. Qśrd
=1200,0 m3/d i wartości robót nie mniejszej niż 3 mln zł netto, gdzie pełnił jedną z wyżej wskazanych funkcji
przez okres min. 12 miesięcy lub przez cały okres realizacji (jeżeli był krótszy niż 12 miesięcy). Zamawiający
dopuszcza pełnienie funkcji Przedstawiciela wykonawcy i Kierownika budowy przez jedną osobę, pod warunkiem,
że osoba ta spełnia wymagania łączne.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-12-12, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-12-19, godzina: 10:00,

