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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:1) wykonawca winien dysponować: a)co najmniej jedną osobą posiadającą

doświadczenie w projektowaniu terenów zieleni (projektant tej specjalności powinien posiadać wykształcenie wyższe lub

średnie w zakresie architektury krajobrazu oraz doświadczenie w opracowaniu jako główny projektant min. 2 dokumentacji

projektowo-kosztorysowych terenów zieleni, np. parku, terenu zieleni przyulicznej, skwerów itp.). Pod pojęciem „główny

projektant”, zamawiający rozumie osobę odpowiedzialną za koordynację prac projektowych i nadzór nad postępem prac,

b)co najmniej jedną osobą należącą do właściwej izby samorządu zawodowego posiadającą uprawnienia do projektowania,

sprawdzania projektów i sprawowania nadzoru autorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych

lub szersze, c)co najmniej jedną osobą należącą do właściwej izby samorządu zawodowego posiadającą uprawnienia do

projektowania, sprawdzania projektów i sprawowania nadzoru autorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub szersze (może być to osoba z lit. b)- 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. 2016, poz. 65.)

Jedna osoba może wypełniać więcej niż jeden warunek postawiony w niniejszym ustępie. Warunek z lit. c może być

wypełniony przez wiele osób. 2)wykonawca winien wykonać w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: a)co najmniej dwie usługi, polegające

na wykonaniu dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów zieleni, np. parku, terenu zieleni przyulicznej,

skwerów itp. o pow. min. 4 000 m2 każda, obejmującej łącznie co najmniej nasadzenia drzew i krzewów, nawierzchnie
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piesze, oświetlenie, małą architekturę, (na dokumentację składa się projekt, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robót oraz przedmiar i kosztorys inwestorski), b)co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu dokumentacji

projektowej, obejmującej obiekty inżynieryjne wodne lub rowy lub oczka wodne lub cieki lub zbiorniki itp. (na

dokumentację składa się zwłaszcza projekt), c)co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu dokumentacji

projektowej, obejmującej jednocześnie instalacje i urządzenia elektryczne, w tym co najmniej jedno oświetlenie

zewnętrzne (na dokumentację składa się zwłaszcza projekt). Ww. zakresy mogą być elementem dokumentacji

projektowej o szerszym zakresie. Jedna dokumentacja może wypełniać dwa lub więcej warunków

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 1) wykonawca winien dysponować: a)co najmniej jedną osobą

posiadającą doświadczenie w projektowaniu terenów zieleni (projektant tej specjalności powinien posiadać

wykształcenie wyższe lub średnie w zakresie architektury krajobrazu lub studia podyplomowe w zakresie architektury

krajobrazu lub uprawnienia w specjalności architektonicznej oraz doświadczenie w opracowaniu jako główny projektant

min. 2 dokumentacji projektowo-kosztorysowych terenów zieleni, np. parku, terenu zieleni przyulicznej, skwerów itp.).

Pod pojęciem „główny projektant”, zamawiający rozumie osobę odpowiedzialną za koordynację prac projektowych i

nadzór nad postępem prac, b)co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe lub średnie w zakresie

architektury krajobrazu lub studia podyplomowe w zakresie architektury krajobrazu (może być to osoba z lit. a), c)co

najmniej jedną osobą należącą do właściwej izby samorządu zawodowego posiadającą uprawnienia do projektowania,

sprawdzania projektów i sprawowania nadzoru autorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych

lub szersze, d)co najmniej jedną osobą należącą do właściwej izby samorządu zawodowego posiadającą uprawnienia do

projektowania, sprawdzania projektów i sprawowania nadzoru autorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub szersze (może być to osoba z lit. c)- 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. 2016, poz. 65.)

Jedna osoba może wypełniać więcej niż jeden warunek postawiony w niniejszym ustępie. 2)wykonawca winien

wykonać w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy – w tym okresie: a)co najmniej dwie usługi, polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej

zagospodarowania terenów zieleni, np. parku, terenu zieleni przyulicznej, skwerów itp. o pow. min. 4 000 m2 każda,

obejmującej łącznie co najmniej nasadzenia drzew i krzewów, nawierzchnie piesze, oświetlenie, małą architekturę, (na

dokumentację składa się projekt, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar i kosztorys

inwestorski), b)co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej, obejmującej obiekty

inżynieryjne wodne lub rowy lub oczka wodne lub cieki lub zbiorniki itp. (na dokumentację składa się zwłaszcza

projekt), c)co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej, obejmującej jednocześnie

instalacje i urządzenia elektryczne, w tym co najmniej jedno oświetlenie zewnętrzne (na dokumentację składa się

zwłaszcza projekt). Ww. zakresy mogą być elementem dokumentacji projektowej o szerszym zakresie. Jedna

dokumentacja może wypełniać dwa lub więcej warunków wymienionych w literach powyżej.

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: 2019-01-17,

godzina: 13:00
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W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:

2019-01-23, godzina: 13:00
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