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Ogłoszenie nr 500094197-N-2018 z dnia 27-04-2018 r. 
Proszowice:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
Numer: 547593-N-2018 
Data: 20/04/2018 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Gmina Proszowice, Krajowy numer identyfikacyjny 351556033, ul. 3 
Maja  72, 32-100   Proszowice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 
12 386 10 05, e-mail inwestycje@proszowice.pl, faks 12 386 15 55 . 
Adres strony internetowej (url): www.proszowice.pl 
Adres profilu nabywcy: www.proszowice.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: 4) dysponuje osobami, które będą odpowiedzialne 
za kierowanie robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówie-
nia, posiadającymi uprawnienia budowlane (na równi z uprawnieniami 
budowlanymi traktuje się decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych 
obywateli państw członkowskich w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 
inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946, z późn. zm.)), 
która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowla-
nych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do reje-
stru, do kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalno-
ściach i zakresie:  konstrukcyjno-budowlanej,  instalacyjnej w zakre-
sie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych i wodociągowych,  
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych wpisa-
nymi na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 
W ogłoszeniu powinno być: 4) dysponuje osobami, które będą odpo-
wiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, będącymi przedmio-
tem zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane (na równi z 
uprawnieniami budowlanymi traktuje się decyzję o uznaniu kwalifikacji
zawodowych obywateli państw członkowskich w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architek-
tów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946, z późn. 
zm.))w następujących specjalnościach i zakresie:  konstrukcyjno-
budowlanej,  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepl-
nych, gazowych i wodociągowych,  instalacyjnej w zakresie sieci, in-
stalacji i urządzeń elektrycznych wpisanymi na listę członków właści-
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wej izby samorządu zawodowego, 
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