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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: W zakresie zdolności technicznej warunek
zostanie spełniony, o ile Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej: a) w
ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli czas prowadzenia
działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonali co najmniej 2 roboty budowlane,
polegające na budowie, rozbudowie sieci wodociągowej o wartości robót nie mniejszej niż
200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych) każda. W przypadku wartości
wskazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik
wg średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania. Dowodami, o których
mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą
wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na
rzecz, którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w
tym zakresie. W zakresie zdolności zawodowej warunek zostanie spełniony, o ile Wykonawca
wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej następującymi osobami: a)
kierownik budowy – osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w
specjalności sanitarnej, upoważniające do kierowania robotami objętymi przedmiotowym
zamówieniem; posiadająca min. 5-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień
na stanowisku kierownika budowy, na co najmniej jednej zrealizowanej inwestycji, która
polegała na budowie obiektu użyteczności publicznej. Osoba ta powinna posiadać aktualny
wpis do Izby samorządu zawodowego. Zamawiający dopuszcza poszerzenie zespołu o inne
osoby w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia. Zamawiający określając
wymogi dla potencjału kadrowego 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 (Dz.U. z 2017r.
poz. 1332) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych państwach

członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. Nr 63 poz. 65). Zamawiający wymaga od
wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: W zakresie zdolności technicznej
warunek zostanie spełniony, o ile Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej:
a) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli czas prowadzenia
działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonali co najmniej 2 roboty budowlane,
polegające na budowie, rozbudowie sieci wodociągowej o wartości robót nie mniejszej niż
200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych) każda. W przypadku wartości
wskazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik
wg średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania. Dowodami, o których
mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą
wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na
rzecz, którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w
tym zakresie. W zakresie zdolności zawodowej warunek zostanie spełniony, o ile Wykonawca
wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej następującymi osobami: a)
kierownik budowy – osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w
specjalności sanitarnej, upoważniające do kierowania robotami objętymi przedmiotowym
zamówieniem; posiadająca min. 5-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień
na stanowisku kierownika budowy, na co najmniej jednej zrealizowanej inwestycji, która
polegała na budowie, rozbudowie sieci wodociągowej o wartości robót nie mniejszej niż 200
000,00zł (słownie dwieście tysięcy złotych). Osoba ta powinna posiadać aktualny wpis do
Izby samorządu zawodowego. Zamawiający dopuszcza poszerzenie zespołu o inne osoby w
zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia. Zamawiający określając wymogi
dla potencjału kadrowego 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 (Dz.U. z 2017r. poz. 1332) oraz ustawy
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. Nr 63 poz. 65). Zamawiający wymaga od wykonawców
wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i
nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o
kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-08-17, godzina 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-08-18, godzina 14:00

