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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Starogard Gdański, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Sikorskiego  9,

83-200  Starogard Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (058) 562 50 67, e-mail

starogardgd@ug.pl, faks (058) 562 46 41.

Adres strony internetowej (url): www.ugstarogard.pl

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: a) wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 1 roboty budowlanej

polegającej na wykonaniu wodociągu o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto. W przypadku

oferty wspólnej Wykonawców warunek musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców; b)

dysponowanie jedną osobą która będzie pełnić funkcję kierownika budowy z uprawnieniami do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Dopuszcza

się równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje
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zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z

uwzględnieniem postanowień ustawy 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 przypadku oferty wspólnej Wykonawców warunek dotyczący

dysponowania wyżej wymienionymi osobami można spełnić łącznie.

W ogłoszeniu powinno być: a) wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 1 roboty

budowlanej polegającej na wykonaniu wodociągu o długości min. 2,5 km. W przypadku

oferty wspólnej Wykonawców warunek musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców; b)

dysponowanie jedną osobą która będzie pełnić funkcję kierownika budowy z uprawnieniami

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Dopuszcza się równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się

również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy

Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy 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 przypadku oferty wspólnej Wykonawców warunek

dotyczący dysponowania wyżej wymienionymi osobami można spełnić łącznie.
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