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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Politechnika Świętokrzyska, Krajowy numer identyfikacyjny 16950000000000, ul. Al. Tysiąclecia Państwa

Polskiego  7, 25-314  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 424 150, e-mail anietrzpiel@tu.kielce.pl,

faks 041 3443874,041 3424140. 

Adres strony internetowej (url): https://bip.tu.kielce.pl/dzp/przetargi/ 

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: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie

podlegają wykluczeniu oraz spełniają niżej wskazane warunki udziału w postępowaniu a) wykonał co najmniej

jedną robotę budowlaną związaną z zaprojektowaniem i wykonaniem instalacji urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych, której wartość wyniosła minimum 195 000 zł brutto b) dysponuje osobami : - co najmniej

1 osoba posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia w

zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji budowlanych,

elektrycznych oraz budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych bez ograniczeń, oraz - co

najmniej 2 pracownikami wykonującymi bezpośrednie czynności związane z realizacją robót budowlanych

będących przedmiotem zamówienia. Osoby te winny być zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,

którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają niżej wskazane warunki udziału w postępowaniu a) wykonał co

najmniej jedną robotę budowlaną związaną z zaprojektowaniem i wykonaniem instalacji urządzeń elektrycznych i



elektroenergetycznych, której wartość wyniosła minimum 195 000 zł brutto b) dysponuje osobami :1) co najmniej

1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 2) co najmniej 1 osobą posiadają uprawnienia do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, oraz 3) co najmniej 2 pracownikami wykonującymi

bezpośrednie czynności związane z realizacją robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia. Osoby te

winny być zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

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-

12-11, godzina: 12:00, 

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

Data: 2019-12-13, godzina: 12:00, 


