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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gdański Ośrodek Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 58922800000000, ul. ul. Traugutta  29,

80-221  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 058 524 34 73, e-mail

piotr.ruta@sportgdansk.pl, faks 058 524 34 93.

Adres strony internetowej (url): https://www.sportgdansk.pl/

Adres profilu nabywcy: https://bip.sportgdansk.pl/profil-nabywcy/

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) w zakresie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych

przez Wykonawcę do realizacji zamówienia - bez względu na to, czy Wykonawca składa ofertę

na jedną lub więcej części zamówienia: jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje jedną osobą –

Kierownikiem robót posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej

hydrotechnicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie), oraz posiadającą

minimum 2 (dwa) lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności

hydrotechnicznej.
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W ogłoszeniu powinno być: b) w zakresie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia - bez względu na to, czy

Wykonawca składa ofertę na jedną lub więcej części zamówienia: jeżeli Wykonawca wykaże,

że dysponuje jedną osobą – Kierownikiem robót posiadającą uprawnienia budowlane w

specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń(w

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane), oraz posiadającą minimum 2

(dwa) lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności

hydrotechnicznej.

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: 2019-10-29, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu: Data: 2019-10-31, godzina: 10:00,
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