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SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Gmina Pilchowice, Krajowy numer identyfikacyjny 00068785300000, ul. Damrota  6, 44-145 
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Adres strony internetowej (url): www.bip.pilchowice.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: Określenie warunków: a)Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy to w tym okresie wykonał należycie, w szczególności zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończył realizację co najmniej dwóch robót budowlanych,

polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie, remoncie lub termomodernizacji budynku

użyteczności publicznej, o powierzchni użytkowej min. 350 m2, o wartości nie mniejszej niż 1

700 000,00 zł brutto każda. b)Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które zgodnie

z przepisami prawa będą mogły w sposób prawidłowy wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, kierownikiem

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/0ac48b02-1f95-4daa-8fa3-4740...

1 z 2 2019-07-25, 13:07



budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych bez ograniczeń, kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych bez ograniczeń, W przypadku podmiotów występujących wspólnie,

doświadczenie, o którym mowa w Pkt 2 ppkt 3 a), musi spełniać co najmniej jeden

wykonawca. Nie jest dopuszczalne łączenie tego doświadczenia. Zdolność techniczna lub

zawodowa dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniana łącznie dla wszystkich

podmiotów.

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: a) Wykonawca musi wykazać, że w

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał należycie, w szczególności zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył realizację co najmniej dwóch robót

budowlanych, polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie, remoncie lub

termomodernizacji budynku, o powierzchni użytkowej min. 350 m2, o wartości nie mniejszej

niż 1 700 000,00 zł brutto każda. b)Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które

zgodnie z przepisami prawa będą mogły w sposób prawidłowy wykonać przedmiot

zamówienia, tj.: kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez

ograniczeń, kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania

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

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, kierownikiem budowy posiadającym

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych bez ograniczeń, W przypadku podmiotów występujących wspólnie,

doświadczenie, o którym mowa w Pkt 2 ppkt 3 a), musi spełniać co najmniej jeden

wykonawca. Nie jest dopuszczalne łączenie tego doświadczenia. Zdolność techniczna lub

zawodowa dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniana łącznie dla wszystkich

podmiotów.
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