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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: 1.Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty

budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej, każda z robót o wartości minimum 250 000,00 zł brutto; 2. Warunek ten zostanie

spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia następujące kluczowe osoby: a. Kierownik Budowy - minimalna

liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów, doświadczenie zawodowe: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert pełnił

co najmniej dwa razy funkcje Kierownika Budowy przy realizacji co najmniej dwóch zakończonych inwestycjach obejmujących budowę

kanalizacji sanitarnej, b. Kierownik Robót elektrycznych - minimalna liczba osób: 1; kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania

robotami elektrycznymi bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów, Do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien zatrudnić wystarczającą liczbę

wykwalifikowanego personelu gwarantującego właściwą, jakość wykonanych prac.

W ogłoszeniu powinno być: 1.Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej

dwie roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej, każda z robót o wartości minimum 250

000,00 zł brutto; 2. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia następujące kluczowe

osoby: a. Kierownik Budowy - minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, doświadczenie zawodowe: w okresie ostatnich pięciu lat

przed upływem terminu składania ofert pełnił co najmniej dwa razy funkcje Kierownika Budowy przy realizacji co najmniej dwóch

zakończonych inwestycjach obejmujących budowę kanalizacji sanitarnej, b. Kierownik Robót elektrycznych - minimalna liczba osób: 1;

kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, Do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia,

Wykonawca powinien zatrudnić wystarczającą liczbę wykwalifikowanego personelu gwarantującego właściwą, jakość wykonanych prac.

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 7

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień

budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z

zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn.zm.) oraz ustawy o

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394 z późn.

zm.).
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