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Ogłoszenie nr 540139754-N-2019 z dnia 09-07-2019 r.  

Kalisz: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  

Ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego postępowania prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji lokalu przy 

ul. Babina 1 na Centrum Organizacji Pozarządowych w ramach zadania pn. Centrum 

Aktywności Mieszkańców” 

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 568391-N-2019  

Data: 03/07/2019  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Miasto Kalisz, Krajowy numer identyfikacyjny 25085587700000, ul. Główny Rynek  20, 62-

800  Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 48 627 654 300, e-mail 

zam.publ@um.kalisz.pl, faks .  

Adres strony internetowej (url): http://www.kalisz.pl  

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: III  

Punkt: III.1.3)  

W ogłoszeniu jest: Kierownik budowy i kierownicy robót i projektanci powinni posiadać 

uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 

2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 

dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. 

U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający określając wymogi 

w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo 

budowlane, odpowiadające im uprawnienia osób, których odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. ustawa z 

dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272)).  

W ogłoszeniu powinno być: „Kierownik budowy i kierownicy robót i projektanci powinni 

posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 

kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów. Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych 

uprawnień budowlanych, dopuszcza, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, 

odpowiadające im uprawnienia osób, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały 

uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. ustawa z dnia 22 grudnia 

2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej(Dz. U. z 2018 r. poz. 2272)).”  
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV  

Punkt: IV.6.2)  

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 18/07/2019 (dd/mm/rrrr) Godzina: 13:00  

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

w postępowaniu: Data: 19/07/2019 (dd/mm/rrrr) Godzina: 14:00  

  
 


