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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
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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: Zdolność techniczna lub zawodowa. Określenie warunków: Zamawiający uzna,

że wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) zrealizował, w okresie

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem roboty

budowlane w zakresie budowy budynku (z wyłączeniem budownictwa jednorodzinnego i

zagrodowego) lub wiaty o konstrukcji stalowej wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi oraz

zagospodarowaniem terenu (ciągami pieszymi lub drogami o nawierzchni z kostki brukowej
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betonowej) o wartości łącznej nie mniejszej niż 5 000 000 złotych brutto, b) dysponuje co

najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994

r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie

wystarczającym do kierowania robotami budowlanymi, stanowiącymi przedmiot zamówienia,

która pełniła w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert funkcję kierownika

budowy przy realizacji co najmniej jednej budowy budynku lub zespołu budynków o wartości

min. 4 mln. złotych brutto. Pojęcie: „budowa” należy interpretować zgodnie z definicjami

zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn.

zm.). Przez realizację budowy należy rozumieć doprowadzenie do podpisania protokołu odbioru

robót lub innego równoważnego dokumentu.

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa. Określenie warunków:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli wykonawca wykaże, że: a)

zrealizował, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie obejmujące

swoim zakresem roboty budowlane w zakresie budowy/przebudowy budynku (z wyłączeniem

budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego) lub wiaty o konstrukcji stalowej wraz z

instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi oraz zagospodarowaniem terenu (ciągami pieszymi lub

drogami o nawierzchni z kostki brukowej betonowej) o wartości łącznej nie mniejszej niż 5 000

000 złotych brutto, b) dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń w

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 późn. zm.)

lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami budowlanymi,

stanowiącymi przedmiot zamówienia, która pełniła w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert funkcję kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej

budowy/przebudowy budynku lub zespołu budynków o wartości min. 4 mln. złotych brutto.

Pojęcia: „budowa” oraz „przebudowa” należy interpretować zgodnie z definicjami zawartymi w

ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.). Przez

realizację budowy/przebudowy należy rozumieć doprowadzenie do podpisania protokołu odbioru
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robót lub innego równoważnego dokumentu.

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: 2020-01-28, godzina: 11:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu: Data: 2020-01-30, godzina: 11:00
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