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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: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli: 

Wykonawca wykaże się doświadczeniem zdobytym w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym

okresie, wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: co

najmniej jedno zadanie polegające na: budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, wykonaniu

minimum 1 sieciowej przepompowni ścieków z zasilaniem, wykonaniu minimum 3 przepompowni

przydomowych z zasilaniem oraz wykonaniu odbudowy nawierzchni bitumicznych o wartości robót
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co najmniej 1.000.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych 00/100). W przypadku

wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać, że

łącznie spełniają powyższy warunek.  Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do

wykonania niniejszego zamówienia, które spełniają następujące warunki: o kierownik robót w

specjalności sanitarnej –posiadający uprawnienia budowlane kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:

wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych - posiadający 5 lat

doświadczenia po uzyskaniu uprawnień, w tym doświadczenie przy realizacji minimum jednego

zadania o wartości co najmniej 1 mln brutto obejmującego wykonanie minimum 1,0 km sieci

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, o kierownik robót w specjalności elektrycznej –posiadający

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych, o kierownik robót w specjalności drogowej

-posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w

specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych. W

przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, Wykonawcy mogą

wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek. UWAGA: Osoba, która będzie pełnić funkcję

kierownika budowy powinna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r poz.

1186 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r.

w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a

ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12

ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe

zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią

przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. 2018r. poz. 2272 z późn. zm).

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony,

jeśli:  Wykonawca wykaże się doświadczeniem zdobytym w okresie ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest

krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
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ukończył: co najmniej jedno zadanie polegające na: budowie kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej, wykonaniu minimum 1 sieciowej przepompowni ścieków z zasilaniem,

wykonaniu minimum 2 przepompowni przydomowych z zasilaniem oraz wykonaniu odbudowy

nawierzchni bitumicznych o wartości robót co najmniej 1.000.000,00 zł brutto (słownie: jeden

milion złotych 00/100). W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie

zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek. 

Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,

które spełniają następujące warunki: o kierownik robót w specjalności sanitarnej –posiadający

uprawnienia budowlane kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych,

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych - posiadający 5 lat doświadczenia po uzyskaniu

uprawnień, w tym doświadczenie przy realizacji minimum jednego zadania o wartości co

najmniej 1 mln brutto obejmującego wykonanie minimum 1,0 km sieci kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej, o kierownik robót w specjalności elektrycznej –posiadający uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej

w zakresie instalacji elektrycznych, o kierownik robót w specjalności drogowej -posiadający

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych. W przypadku

wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać,

że łącznie spełniają powyższy warunek. UWAGA: Osoba, która będzie pełnić funkcję

kierownika budowy powinna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r

poz. 1186 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia

2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w

budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których

odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach

odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
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(tj. Dz. U. 2018r. poz. 2272 z późn. zm).

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: 2020-10-05, godzina: 14:00

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

udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-09, godzina: 13:00
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