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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: Wykonawca winien wykazać wykonanie: a)minimum dwóch robót budowlanych wykonanych w

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

polegających na wykonaniu drogi lub ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-jezdnego o łącznej długości minimum 1,5 km oraz minimum jednej

usługi wykonanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –

w tym okresie, polegającej na zaprojektowaniu drogi lub ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-jezdnego o długości minimum 1,5 km,

obejmującej dokumentację z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (na dokumentację składa się projekt,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar i kosztorys inwestorski; - albo b)minimum dwóch realizacji wykonanych

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu drogi lub ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-jezdnego o łącznej długości minimum 1,5 km, w

tym co najmniej jedna dokumentacja z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, obejmująca projekt, specyfikację

techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiar i kosztorys inwestorski - albo c)minimum jednej roboty budowlanej wykonanej w

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

polegającej na wykonaniu drogi lub ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-jezdnego o długości minimum 1,5 km oraz minimum jednej realizacji

wykonanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu drogi lub ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-jezdnego o długości minimum 1,5 km,

obejmującej dokumentację z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (na dokumentację składa się projekt,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar i kosztorys inwestorski 2)wykonawca winien dysponować osobami

skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach, doświadczeniu i

wykształceniu niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (zamawiający

dopuszcza łączenie poniższych funkcji przez jedną osobę): a)co najmniej jedną osobą należącą do właściwej izby samorządu zawodowego

posiadającą aktualne uprawnienia do projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej lub szersze

(minimum 3 lata doświadczenia liczonego od daty wydania uprawnień); b)co najmniej jedną osobą należącą do właściwej izby samorządu

zawodowego posiadającą aktualne uprawnienia do projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci kanalizacyjnych lub szersze (może być to osoba z lit. a); c)co najmniej jedną osobą należącą do właściwej izby samorządu zawodowego

posiadającą aktualne uprawnienia do projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
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instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub szersze (może to być osoba z lit. a lub b ) ; d)co najmniej jedną osobą

należącą do właściwej izby samorządu zawodowego posiadającą aktualne uprawnienia do projektowania i sprawowania nadzoru

autorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub szersze (może to być osoba z lit. a

lub b lub c); e)co najmniej jedną osobą należącą do właściwej izby samorządu zawodowego posiadającą aktualne uprawnienia do

kierowania budową w specjalności inżynieryjnej drogowej lub szersze (minimum 3 lata doświadczenia liczonego od daty wydania

uprawnień); f)co najmniej jedną osobą należącą do właściwej izby samorządu zawodowego posiadającą uprawnienia do kierowania

budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych lub szersze; g)co najmniej jedną

osobą należącą do właściwej izby samorządu zawodowego posiadającą aktualne uprawnienia do kierowania budową lub innymi robotami

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub szersze; h)co

najmniej jedną osobą należącą do właściwej izby samorządu zawodowego posiadającą aktualne uprawnienia do kierowania budową lub

innymi robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub szersze -

których uprawnienia odpowiadają wymaganiom art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn.

zm.), czy odpowiednim wcześniejszym przepisom lub uprawnienia zagraniczne równoważne, uznane i na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zgodnie z art. 12a ustawy prawo budowlane tj. ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Wykonawca winien wykazać wykonanie: a)minimum dwóch robót budowlanych

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w

tym okresie, polegających na wykonaniu drogi lub ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-jezdnego o łącznej długości minimum 1,5 km oraz

minimum jednej usługi wykonanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, polegającej na zaprojektowaniu drogi lub ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-jezdnego o długości

minimum 1,5 km, obejmującej dokumentację z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub z uzyskaniem

decyzji o pozwoleniu na budowę (na dokumentację składa się projekt, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar i

kosztorys inwestorski; - albo b)minimum dwóch realizacji wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu drogi lub ścieżki

rowerowej lub ciągu pieszo-jezdnego o łącznej długości minimum 1,5 km, w tym co najmniej jedna dokumentacja z uzyskaniem decyzji o

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, obejmująca projekt, specyfikację

techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiar i kosztorys inwestorski - albo c)minimum jednej roboty budowlanej wykonanej w

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

polegającej na wykonaniu drogi lub ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-jezdnego o długości minimum 1,5 km oraz minimum jednej

realizacji wykonanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie, polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu drogi lub ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-jezdnego o długości

minimum 1,5 km, obejmującej dokumentację z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub z uzyskaniem

decyzji o pozwoleniu na budowę (na dokumentację składa się projekt, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar i

kosztorys inwestorski 2)wykonawca winien dysponować osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia o

odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnych do wykonania zamówienia

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (zamawiający dopuszcza łączenie poniższych funkcji przez jedną osobę):

a)co najmniej jedną osobą należącą do właściwej izby samorządu zawodowego posiadającą aktualne uprawnienia do projektowania i

sprawowania nadzoru autorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej lub szersze (minimum 3 lata doświadczenia liczonego od daty

wydania uprawnień); b)co najmniej jedną osobą należącą do właściwej izby samorządu zawodowego posiadającą aktualne uprawnienia do

projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych lub szersze (może być to

osoba z lit. a); c)co najmniej jedną osobą należącą do właściwej izby samorządu zawodowego posiadającą aktualne uprawnienia do

projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych lub szersze (może to być osoba z lit. a lub b ) ; d)co najmniej jedną osobą należącą do właściwej izby samorządu

zawodowego posiadającą aktualne uprawnienia do projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub szersze (może to być osoba z lit. a lub b lub c); e)co najmniej jedną osobą

należącą do właściwej izby samorządu zawodowego posiadającą aktualne uprawnienia do kierowania budową w specjalności inżynieryjnej

drogowej lub szersze (minimum 3 lata doświadczenia liczonego od daty wydania uprawnień); f)co najmniej jedną osobą należącą do

właściwej izby samorządu zawodowego posiadającą uprawnienia do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności
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instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych lub szersze; g)co najmniej jedną osobą należącą do właściwej izby samorządu

zawodowego posiadającą aktualne uprawnienia do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub szersze; h)co najmniej jedną osobą należącą do właściwej

izby samorządu zawodowego posiadającą aktualne uprawnienia do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub szersze - których uprawnienia odpowiadają

wymaganiom art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), czy odpowiednim

wcześniejszym przepisom lub uprawnienia zagraniczne równoważne, uznane i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art.

12a ustawy prawo budowlane tj. ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

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: 2019-01-25, godzina: 13:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-01-29,

godzina: 13:00
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