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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 192544 - 2012 data 06.06.2012 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Pijarska 119, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22 

7274861, fax. 22 72 74 881. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4.  

 W ogłoszeniu jest: Kierownik Budowy (1 osoba): Kwalifikacje: uprawnienia, o których mowa 

w ustawie u.p.b. oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 

2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, 

poz.578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnia budowlane wydane na podstawie 

uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na 

terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez 

właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 63, 

poz.394) lub zamierzający świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy 

oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa lub urbanistów (Dz. U. z 2001 Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) do kierowania 

robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,.  

 W ogłoszeniu powinno być: Kierownik Budowy (1 osoba): Kwalifikacje: uprawnienia, o 

których mowa w ustawie u.p.b. oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 

2006 r. Nr 83, poz.578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnia budowlane wydane 

na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów 

obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 



uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. 

Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz.394) lub zamierzający świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu 

przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów (Dz. U. z 2001 Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) do 

kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,.  

 


