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

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 625661-N-2017
Data: 2017/12/01

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Narol, Krajowy numer identyfikacyjny 65090063100000, ul. ul. Rynek 1, 37-610 Narol, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 16 63170
87, e-mail adolf.adamek@narol.pl, faks 16 6317104.
Adres strony internetowej (url): www.bip.narol.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.5
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: -wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
W ogłoszeniu powinno być: -wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń
technicznych dostępnych wykonawcy – stanowiącym zał. nr 7 do SIWZ (Składa wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona w
terminie nie krótszym niż 5 dni na wezwanie zamawiającego)

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III.5
Punkt: 1
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy –
stanowiącym zał. nr 7 do SIWZ (Składa wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona w terminie nie krótszym niż 5 dni na wezwanie
zamawiającego)

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Data 2017-12-12
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