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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 ogloszeniu jest: Warunek spełni wykonawca który;

iii: udokumentuje,

iż zrealizował w okresie

ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert, ajeżeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty
budowlane polegającą na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie, obiektu użytecznościpublicznej wraz z
wykorraniem instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych, o wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł brutto każda;

wrazzpodaniem ich wartości zamówienia, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów narzęQz których roboĘ zostaĘ
wykonane wraz z załączęnięrn dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie' w
szczególności informacji o tym czy roboty zostaĘ wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa' są referencje bądŹ inne dokumenĘ wystawione przez podmiot, na
rzeczktórego roboĘ budowlane byĘ wykonywane , ajeŻe|i z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterzę
wykonawca nie jest w stanie uzyskaó tych dokumentów - innę dokumenty. Zamawiający uzna warunek za spełniony na
podstawie analiry złoŻonego oświadczenia Wykaz wykonanych robót budowlanych oraz załączonych dowodów. W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), przynamniej jeden z
wykonawców musi wykazać spełnienie powyŻszego warunku samodzielnie. in dysponuje lub będzie dysponował osobą
zdolną do wykonywania zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. co najmniej jedną osobą
posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej

bez ogranicze{l,

posiadającego co najrrrniej 5-lętnię doświadczęrrię na stanowisku kięrownika budowy. Zamawiający uzna warunek za

spełniony na podstawie analizy złoŻonego oświadczenia'

iIt]

dysponuje lub będzie dysponował osobą zdolną do

wykotrywania zarnówienia, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. co najmniej jedną osobą posiadającą
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacj i i urządzei
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elektrycznych i elektroenergeĘczrrych bez ograniczeń, posiadającego co najmniej 3-letnie doświadczęnię na stanowisku
kierownika budowy. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie analizy złożonegooświadczenia. i'ł,
dysponuje lub będzie dysponował osoba zdolną do wykonywania zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonaniu

zamówięnia tj' co najmniej jedna osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjiiurządzeń cieplnych, wenty|acyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograrriczeń, posiadającego co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie analizy złoŻonego oświadczenia. Uwaga: ,ii, Kięrownik budowy
oraz kięrownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlanę zgodnie z ustawa z dnia 07 |ipca 1994 r. Prawo

budowlane ('t. Dz. U ' z2016 r. poz' 290 ze zm') orazrozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1l
wrzęśnia2014t. w sprawie sanrodzielnych funkcjitechnicznych w budownictwie (Dz. U. z2014 r. poz. l278) |ub
odpowiadającę im ważne uprawnienia budowlane, które zostaĘ wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów.

|ii1

Dopuszcza się, aby jedna osoba obejmowała więcej niz jedno stanowisko wymienione powyżej pod

warunkięm posiadania stosownych uprawnień' 'lłl wyt<onawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą
wykazaó, Że łącznie spełniają warunęk Rozdz, 5 ust' 1 pkt 2 |it. ę,tiręd 2,3 i 4.

W ogłoszeniu powinno być: Warunek spełni wykonawca który

: i|',

udokulnent uje, iŻ zrealizował w okresię ostatnich

pięciu lat przed upływenr tęrminu składania ofert, ajeżeli okres prowadzeniadziałalnościjest krótsry - w tyIn okresie, co
najmniej 2 roboĘ budowlane polegającą na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie, obiektu uŻyteczności
publicznej wraz z wykonanienr instalacji sanitalnych i instalacji elektrycznych, o wartości nie rnniejszej niŻ 3 000 000,00
zł brutto kaŻda; wraz z podaniem ich wartości zamówienia, przedmiotu, dat wykonania i podrniotów narzecz których

roboĘ zostĄ wykonanę wraz zzałączęnięm dowodów określających czy te roboĘ budowlane zostaĘ wykonane
naleŻycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostaĘ wykonanę zgodnie z przepisami prawa budowlanego i

prawidłowo ukończone, przy azym dowodami, o których mowa' są referencje bądź inne dokumenĘ wystawione przez
podmiot, narzęcz którego roboty budowlane byĘ wykonywane, a jeże|i z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanię uzyskaó tych dokumentów _ inne dokumenĘ. Zamawiający uzna warunek za

spełniony na podstawie analizy złoŻonego oświadczenia Wykaz wykonanych robót budowlanych oraz załączonych
dowodów. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum)' przynamniej
jeden z wykonawców musi wykazaó spełnienie powyzszego warunku samodzielnie' iiii dysponuje lub będzie dysponował
osobą zdolną do wykonywanią zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. co najmniej jedną
osobą posiadającą uprawnienia do kięrowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej

bez

ograniczeń, posiadającego co najrnniej 5-letnie doświadczęnie na stanowisku kięrownika budowy. Zamawiający uzna
warunek za spełniony na podstawie analizy złoŻonego oświadczenia' łii; dysponuje lub będzie dysponował osobą zdolną
do wykonywania zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. co najmniej jedną osobą
posiadającą uprawnienia do kięrowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzefi elektrycznych i elektroenergeĘcznych bez ograniczeń, posiadającego co najmniej 3-letnie doświadczenie na

stanowisku kierownika budowy. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie analizy złoŻonego oświadczenia.
!lii dysponuje

lub będzie dysponował osoba zdolną do wykonywania zamówięnia, która będzie uczestniczyć w

wykonaniu zamówienia tj' co najmniej jedna osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakręsie sieci, instalacjiiurządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeli, posiadającego co najrnniej 3_lętnie doświadczenie na stanowisku kięrownika budowy.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie ana|izy złożonego oświadczenia. Uwaga:

:tll

Kięrownik budowy

oraz kierownicy robót powinni posiadaó uprawnienia budowlane zgodnie z ustawa z dnia07 lipca 1994 r. Prawo
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budowlanę Q.t.Dz,U. z2016 r' poz.290 ze zm.) otazrczpotządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

1l

września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z2014 r. poz. 1278) lub
odpowiadające im ważnę uprawnienia budowlane, które zostaĘ wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów.

[l_i

Dopuszcza się, aby jedna osoba obejmowała więcej niż jedno stanowisko wymienione powyżej pod

warunkięm posiadania stosownych uprawnień. itlj wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą
wykazać, Że łącznie spełniają warunek Rozdz' 5 ust.l pkt 2lit. c, tiręd 2,3 i 4.

Miejsce' w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: iv
Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-02-06, godzina l0:00
W ogloszeniu powinno być: Data: 2020-02-07, godzina 10:00
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