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Ogłoszenie nr 540554346-N-2020 z dnia 23.12.2020 r.  
 

Warszawa: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  
 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  
Numer: 768452-N-2020  
Data: 17/12/2020  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowy numer identyfikacyjny 
14213712800000, ul. Konstruktorska   3A, 02-673  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo 
Polska, tel. 224590100, 224590636, e-mail Anna.Oledzka@nfosigw.gov.pl, faks 224590201.  
Adres strony internetowej (url): www.nfosigw.gov.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: Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący 
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i zawodowym zobowiązany jest 
wykazać, że do realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponował zespołem osób 
składającym się ze specjalistów: a) posiadających uprawnienia do projektowania lub kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń potwierdzonych wpisem na listę członków właściwej 
izby samorządu zawodowego, w następujących specjalnościach: a1) architektonicznej; a2) 
konstrukcyjno-budowlanej; a3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych; a4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; a5) instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o których mowa w Rozdziale 2 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi 
zmianami) lub ważne uprawnienia budowlane w zakresie odpowiadającym uprawnieniom, o 
którym mowa powyżej, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów; oraz: b) rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych; c) rzeczoznawcy 
do spraw sanitarno-higienicznych; d) specjalisty do spraw przyrodniczych, w tym w zakresie 
fauny i flory.  
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący 
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i zawodowym zobowiązany jest 
wykazać, że do realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponował zespołem osób 
składającym się ze specjalistów: a) posiadających uprawnienia do projektowania lub kierowania 
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robotami budowlanymi bez ograniczeń potwierdzonych wpisem na listę członków właściwej 
izby samorządu zawodowego, w następujących specjalnościach: a1) architektonicznej; a2) 
konstrukcyjno-budowlanej; a3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych; a4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; a5) instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o których mowa w Rozdziale 2 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi 
zmianami) lub ważne uprawnienia budowlane w zakresie odpowiadającym uprawnieniom, o 
którym mowa powyżej, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów; oraz: b) rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  
Punkt: 6.2)  
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: Data: 28.12.2020, godzina: 11:00  
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: Data: 31.12.2020, godzina: 11:00  
 

 


