
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 125581-2014 z dnia 2014-06-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Legnica
Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę istniejącego kompleksu boisk z nawierzchnią 
asfaltową na boiska z nawierzchnią poliuretanową o łącznej powierzchni 2.382,70 m2 a także 
budowę placu zabaw tj.: 1) boisko do piłki ręcznej/mini...
Termin składania ofert: 2014-06-26 

Numer ogłoszenia: 202340 - 2014; data zamieszczenia: 16.06.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 125581 - 2014 data 11.06.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Prezydent Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica, woj. dolnośląskie, tel. 076 7212100, 
fax. 076 7212115.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).
• W ogłoszeniu jest: 1) Kierownik budowy: osoba z uprawnieniami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wpisana na listę członków izby samorządu 
zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994r. (Dz. 
U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 - z późniejszymi zmianami) i ubezpieczona od 
odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem 
ww. funkcji, która posiada kwalifikacje i doświadczenie, polegające na tym, że była 
kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru na 2 zadaniach polegających na wykonaniu 
boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni min. 800 m2 każde, 
potwierdzone np. kserokopią dziennika budowy, protokołem odbioru robót, referencjami, 
itp..

• W ogłoszeniu powinno być: 1) Kierownik budowy: osoba z uprawnieniami budowlanymi 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej, wpisana na listę członków izby 
samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 
07.07.1994r. (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 - z późniejszymi zmianami) i ubezpieczona 
od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z 
wykonywaniem ww. funkcji, która posiada kwalifikacje i doświadczenie, polegające na tym,
że była kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru na 2 zadaniach polegających na 
wykonaniu boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni min. 800 m2 
każde, potwierdzone np. kserokopią dziennika budowy, protokołem odbioru robót, 
referencjami, itp..


