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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 spełni warunek udziału w
postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że a) wykonał
należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowym ukończeniem w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie
robót ogólnobudowlanych o wartości min. 150 000 zł brutto ( słownie : sto pięćdziesiąt
tysięcy złotych), b) dysponuje minimum 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności ogólnobudowlanej w zakresie robót
będących przedmiotem niniejszego zamówienia lub odpowiadające im uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnego do wykonywania zamówienia publicznego, także zakresu wykonywanych przez
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Osoba ta będzie
pełniła funkcję Kierownika budowy . 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: Nie
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w
postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że a) wykonał
należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowym ukończeniem w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie
robót ogólnobudowlanych o wartości min. 150 000 zł brutto ( słownie : sto pięćdziesiąt
tysięcy złotych), b) dysponuje minimum 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno – budowlanej bez
ograniczeń lub architektonicznej bez ograniczeń - w zakresie robót będących przedmiotem
niniejszego zamówienia lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonywania
zamówienia publicznego, także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami. Osoba ta będzie pełniła funkcję Kierownika
budowy 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: Nie
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: 2020-05-14, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2020-05-18, godzina: 10:00,

