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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 00082887400000, ul. ul. Barlickiego  13, 45-
083  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 543 266, e-mail przetargi@mosir.opole.pl, faks 77 453 91 61.  
Adres strony internetowej (url): www.mosir.opole.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 Zdolność techniczna lub zawodowa  
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełniony warunek jeśli Wykonawca wykaże że 
wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie usługi nadzoru inwestorskiego nad jednym zadaniem związanym z wykonaniem 
obiektu o kubaturze min. 5 000 m3 i wartości robot co najmniej 10.000.000,00 zł netto, jest osobą wykonującą 
nadzór inwestorski w branży architektury i konstrukcji Minimalne wymagania: - posiada uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektoniczno-konstrukcyjnej, - posiada co 
najmniej 5 letnie doświadczenie (nabyte po uzyskaniu uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej), w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, - 
przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego (legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o przynależności 
do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w 
ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności 
przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób  
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełniony warunek jeśli Wykonawca 
wykaże że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie usługi nadzoru inwestorskiego nad jednym zadaniem związanym z 
wykonaniem obiektu o kubaturze min. 5 000 m3 i wartości robot co najmniej 10.000.000,00 zł brutto, jest osobą 
wykonującą nadzór inwestorski w branży architektury i konstrukcji Minimalne wymagania: - posiada uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektoniczno-konstrukcyjnej, - 
posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie (nabyte po uzyskaniu uprawnień do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej), w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru 
inwestorskiego, - przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego (legitymuje się aktualnym 
zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa). Zamawiający wymaga 
od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk 
osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub 
doświadczeniu tych osób  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  
Punkt: 6.2 Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-07-24, godzina: 11:00  
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-08-05, godzina: 11:30  

 


