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Data: 15/05/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Krajowy numer identyfikacyjny 63977070800000, ul. Dziekanowice  32, 62-261  Lednogóra, woj.

wielkopolskie, państwo Polska, tel. 614 275 010, e-mail sekretariat@lednica.pl, faks 614 275 020.

Adres strony internetowej (url): www.lednicamuzeum.pl

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: C. Pakiet 3: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej. Warunek w zakresie osób

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje jednym

Inspektorem Nadzoru Elektrycznego. Uprawnienia budowlane: do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Staż pracy: minimum 5 lat na stanowisku Inspektora

Nadzoru Elektrycznego licząc od daty uzyskania uprawnień. Doświadczenie szczegółowe: - udokumentowane pełnienie funkcji Inspektora

Nadzoru Elektrycznego, przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej roboty elektryczne (instalacje elektryczne

silnoprądowe, instalacja fotowoltaiczna, instalacje słaboprądowe tj.: SSP, SKD, SSWiN, domofonowa, CCTV, przyzywowa, okablowania

strukturalnego i telefoniczna, instalacje multimedialne) o wartości nie mniejszej niż 1 mln PLN brutto. - udokumentowane doświadczenie w

zakresie projektowania, montażu, rozruchu i eksploatacji w dziedzinie systemów kontrolnopomiarowych i automatyki, związanych z realizacją,

co najmniej jednego obiektu kubaturowego wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi (elektrycznymi, teletechnicznymi i sanitarnymi) o

kubaturze nie mniejszej niż 2 000 m3.

W ogłoszeniu powinno być: C. Pakiet 3: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej. Warunek w zakresie

osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje jednym

Inspektorem Nadzoru Elektrycznego. Uprawnienia budowlane: do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Staż pracy: minimum 3 lata na stanowisku

Inspektora Nadzoru Elektrycznego licząc od daty uzyskania uprawnień. Doświadczenie szczegółowe: - udokumentowane pełnienie funkcji

Inspektora Nadzoru Elektrycznego, przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej roboty elektryczne (instalacje

elektryczne silnoprądowe, instalacja fotowoltaiczna, instalacje słaboprądowe tj.: SSP, SKD, SSWiN, domofonowa, CCTV, przyzywowa,

okablowania strukturalnego i telefoniczna, instalacje multimedialne) o wartości nie mniejszej niż 1 mln PLN brutto. - udokumentowane

doświadczenie w zakresie projektowania, montażu, rozruchu i eksploatacji w dziedzinie systemów kontrolnopomiarowych i automatyki,

związanych z realizacją, co najmniej jednego obiektu kubaturowego wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi (elektrycznymi,

teletechnicznymi i sanitarnymi) o kubaturze nie mniejszej niż 2 000 m3.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2.

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-06-03, godzina: 12:00.

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-06-08, godzina: 12:00.
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