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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: Dla zadania nr 1 Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie

dysponował osobami, które zgodnie z przepisami prawa będą mogły w sposób prawidłowy

wykonać przedmiot zamówienia, tj.: a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w

specjalności drogowej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych

samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają

uprawnienia budowlane w powyższej specjalności, oraz posiadającą doświadczenie na

stanowisku inspektora nadzoru w realizacji, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających

na budowie, przebudowie lub remoncie drogi bądź parkingu o nawierzchni z kostki betonowej

wraz z podbudową, o wartości brutto min. 300 000,00 zł każda (dot. robót objętych nadzorem),

realizowanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, przy
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realizacji którego pełniła tę funkcję od początku do końca realizacji robót; b) jedną osobą

posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania

których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w powyższej

specjalności, oraz posiadającą doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru w realizacji,

co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na zagospodarowaniu terenu parkingu,

placu lub parku, obejmująca elementy małej architektury oraz zieleni o wartości brutto min.

250 000,00 zł (dot. robót objętych nadzorem), realizowanej w okresie ostatnich pięciu lat

przed upływem terminu składania ofert, przy realizacji którego pełniła tę funkcję od początku

do końca realizacji robót; c) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności

instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych

samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają

uprawnienia budowlane w powyższej specjalności, oraz posiadającą doświadczenie na

stanowisku inspektora nadzoru w realizacji, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej

na budowie lub przebudowie kanalizacji deszczowej, o wartości brutto min. 50 000,00 zł.

(dot. robót objętych nadzorem), realizowanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem

terminu składania ofert, przy realizacji którego pełniła tę funkcję od początku do końca

realizacji robót; d) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez

ograniczeń, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do

wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w

powyższej specjalności, oraz posiadającą doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru w

realizacji, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie,

rozbudowie lub remoncie oświetlenia ulicznego parkingu, placu lub parku o wartości brutto

min. 60 000,00 zł. (dot. robót objętych nadzorem), realizowanej w okresie ostatnich pięciu lat

przed upływem terminu składania ofert, przy realizacji którego pełniła tę funkcję od początku

do końca realizacji robót; Zdolność techniczna lub zawodowa dla podmiotów występujących

wspólnie będzie oceniana łącznie dla wszystkich podmiotów. Dla zadania nr 2 Wykonawca

musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które zgodnie z przepisami

prawa będą mogły w sposób prawidłowy wykonać przedmiot zamówienia, tj.: a) jedną osobą

posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń lub inne

uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których
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w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w powyższej

specjalności, oraz posiadającą doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru w

realizacji, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie

lub remoncie drogi bądź parkingu o nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową, o

wartości brutto min. 400 000,00 zł każda (dot. robót objętych nadzorem), realizowanej w

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, przy realizacji którego

pełniła tę funkcję od początku do końca realizacji robót; b) jedną osobą posiadającą

uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inne

uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania

których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w powyższej

specjalności, oraz posiadającą doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru w

realizacji, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na zagospodarowaniu terenu

parkingu, placu lub parku, obejmująca elementy małej architektury oraz zieleni o wartości

brutto min. 300 000,00 zł (dot. robót objętych nadzorem), realizowanej w okresie ostatnich

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, przy realizacji którego pełniła tę funkcję

od początku do końca realizacji robót; c) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane

w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające

wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie

prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w powyższej specjalności, oraz posiadającą

doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru w realizacji, co najmniej jednej roboty

budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie kanalizacji deszczowej o wartości

brutto min. 100 0000,00 zł. (dot. robót objętych nadzorem), realizowanej w okresie

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, przy realizacji którego pełniła

tę funkcję od początku do końca realizacji robót; d) jedną osobą posiadającą uprawnienia

budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

i elektroenergetycznych bez ograniczeń, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie

tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym

upoważniają uprawnienia budowlane w powyższej specjalności, oraz posiadającą

doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru w realizacji, co najmniej jednej roboty

budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie oświetlenia

ulicznego parkingu, placu lub parku o wartości brutto min. 60 000,00 zł. (dot. robót

objętych nadzorem), realizowanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
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składania ofert, przy realizacji którego pełniła tę funkcję od początku do końca realizacji

robót; Zdolność techniczna lub zawodowa dla podmiotów występujących wspólnie

będzie oceniana łącznie dla wszystkich podmiotów. Dla zadania nr 3 Wykonawca musi

wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które zgodnie z przepisami

prawa będą mogły w sposób prawidłowy wykonać przedmiot zamówienia, tj.: a) jedną

osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń lub

inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania

których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w powyższej

specjalności, oraz posiadającą doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru w

realizacji, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie

lub remoncie drogi bądź parkingu o nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową,o

wartości brutto min. 1 000 000,00 zł każda (dot. robót objętych nadzorem), realizowanej

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, przy realizacji

którego pełniła tę funkcję od początku do końca realizacji robót; b) jedną osobą

posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez

ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności,

do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia

budowlane w powyższej specjalności, oraz posiadającą doświadczenie na stanowisku

inspektora nadzoru w realizacji, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na

zagospodarowaniu terenu parkingu, placu lub parku, obejmująca elementy małej

architektury oraz zieleni o wartości brutto min. 500 000,00 zł (dot. robót objętych

nadzorem), realizowanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania

ofert, przy realizacji którego pełniła tę funkcję od początku do końca realizacji robót; c)

jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do

wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia

budowlane w powyższej specjalności, oraz posiadającą doświadczenie na stanowisku

inspektora nadzoru w realizacji, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na

budowie lub przebudowie sieci gazowej lub sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji

deszczowej o wartości brutto min. 200 000,00 zł. (dot. robót objętych nadzorem),

realizowanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, przy

realizacji którego pełniła tę funkcję od początku do końca realizacji robót; d) jedną osobą

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/3d3ee424-d98b-4562-bc5d-dcc8804889ea

4 z 10



posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, lub inne

uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania

których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w

powyższej specjalności, oraz posiadającą doświadczenie na stanowisku inspektora

nadzoru w realizacji, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie,

przebudowie, rozbudowie lub remoncie oświetlenia ulicznego parkingu, placu lub

parku o wartości brutto min. 200 000,00 zł. (dot. robót objętych nadzorem),

realizowanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,

przy realizacji którego pełniła tę funkcję od początku do końca realizacji robót;

Zdolność techniczna lub zawodowa dla podmiotów występujących wspólnie będzie

oceniana łącznie dla wszystkich podmiotów.

W ogłoszeniu powinno być: Dla zadania nr 1 Wykonawca musi wykazać, że

dysponuje lub będzie dysponował osobami, które zgodnie z przepisami prawa będą

mogły w sposób prawidłowy wykonać przedmiot zamówienia, tj.: a) jedną osobą

posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń lub inne

uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania

których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w

powyższej specjalności, oraz posiadającą doświadczenie na stanowisku inspektora

nadzoru, kierownika budowy lub kierownika robót w realizacji, co najmniej dwóch

robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie drogi bądź

parkingu o nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową, o wartości brutto min.

300 000,00 zł każda (dot. robót objętych nadzorem), realizowanej w okresie ostatnich

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, przy realizacji którego pełniła tę

funkcję od początku do końca realizacji robót; b) jedną osobą posiadającą uprawnienia

budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inne

uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania

których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w

powyższej specjalności, oraz posiadającą doświadczenie na stanowisku inspektora

nadzoru, kierownika budowy lub kierownika robót w realizacji, co najmniej jednej

roboty budowlanej polegającej na zagospodarowaniu terenu parkingu, placu lub parku,

obejmująca elementy małej architektury oraz zieleni o wartości brutto min. 250 000,00

zł (dot. robót objętych nadzorem), realizowanej w okresie ostatnich pięciu lat przed
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upływem terminu składania ofert, przy realizacji którego pełniła tę funkcję od

początku do końca realizacji robót; c) jedną osobą posiadającą uprawnienia

budowlane w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne uprawnienia

umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w

aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w powyższej

specjalności, oraz posiadającą doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru,

kierownika budowy lub kierownika robót w realizacji, co najmniej jednej roboty

budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie kanalizacji deszczowej, o

wartości brutto min. 50 000,00 zł. (dot. robót objętych nadzorem), realizowanej w

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, przy realizacji

którego pełniła tę funkcję od początku do końca realizacji robót; d) jedną osobą

posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, lub inne

uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania

których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w

powyższej specjalności, oraz posiadającą doświadczenie na stanowisku inspektora

nadzoru, kierownika budowy lub kierownika robót w realizacji, co najmniej jednej

roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie

oświetlenia ulicznego parkingu, placu lub parku o wartości brutto min. 60 000,00 zł.

(dot. robót objętych nadzorem), realizowanej w okresie ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert, przy realizacji którego pełniła tę funkcję od

początku do końca realizacji robót; Zdolność techniczna lub zawodowa dla

podmiotów występujących wspólnie będzie oceniana łącznie dla wszystkich

podmiotów. Dla zadania nr 2 Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie

dysponował osobami, które zgodnie z przepisami prawa będą mogły w sposób

prawidłowy wykonać przedmiot zamówienia, tj.: a) jedną osobą posiadającą

uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń lub inne

uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania

których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w

powyższej specjalności, oraz posiadającą doświadczenie na stanowisku inspektora

nadzoru, kierownika budowy lub kierownika robót w realizacji, co najmniej dwóch

robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie drogi bądź
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parkingu o nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową, o wartości brutto

min. 400 000,00 zł każda (dot. robót objętych nadzorem), realizowanej w okresie

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, przy realizacji

którego pełniła tę funkcję od początku do końca realizacji robót; b) jedną osobą

posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych

czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają

uprawnienia budowlane w powyższej specjalności, oraz posiadającą

doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru, kierownika budowy lub

kierownika robót w realizacji, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej

na zagospodarowaniu terenu parkingu, placu lub parku, obejmująca elementy

małej architektury oraz zieleni o wartości brutto min. 300 000,00 zł (dot. robót

objętych nadzorem), realizowanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem

terminu składania ofert, przy realizacji którego pełniła tę funkcję od początku do

końca realizacji robót; c) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w

specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne uprawnienia

umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w

aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w powyższej

specjalności, oraz posiadającą doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru,

kierownika budowy lub kierownika robót w realizacji, co najmniej jednej roboty

budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie kanalizacji deszczowej o

wartości brutto min. 100 0000,00 zł. (dot. robót objętych nadzorem), realizowanej

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, przy

realizacji którego pełniła tę funkcję od początku do końca realizacji robót; d)

jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez

ograniczeń, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych

czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają

uprawnienia budowlane w powyższej specjalności, oraz posiadającą

doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru, kierownika budowy lub

kierownika robót w realizacji, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej

na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie oświetlenia ulicznego
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parkingu, placu lub parku o wartości brutto min. 60 000,00 zł. (dot. robót

objętych nadzorem), realizowanej w okresie ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert, przy realizacji którego pełniła tę funkcję od

początku do końca realizacji robót; Zdolność techniczna lub zawodowa dla

podmiotów występujących wspólnie będzie oceniana łącznie dla wszystkich

podmiotów. Dla zadania nr 3 Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub

będzie dysponował osobami, które zgodnie z przepisami prawa będą mogły w

sposób prawidłowy wykonać przedmiot zamówienia, tj.: a) jedną osobą

posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń

lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do

wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia

budowlane w powyższej specjalności, oraz posiadającą doświadczenie na

stanowisku inspektora nadzoru, kierownika budowy lub kierownika robót w

realizacji, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie,

przebudowie lub remoncie drogi bądź parkingu o nawierzchni z kostki

betonowej wraz z podbudową, o wartości brutto min. 1 000 000,00 zł każda

(dot. robót objętych nadzorem), realizowanej w okresie ostatnich pięciu lat

przed upływem terminu składania ofert, przy realizacji którego pełniła tę

funkcję od początku do końca realizacji robót; b) jedną osobą posiadającą

uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez

ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych

czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym

upoważniają uprawnienia budowlane w powyższej specjalności, oraz

posiadającą doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru, kierownika

budowy lub kierownika robót w realizacji, co najmniej jednej roboty

budowlanej polegającej na zagospodarowaniu terenu parkingu, placu lub

parku, obejmująca elementy małej architektury oraz zieleni o wartości brutto

min. 500 000,00 zł (dot. robót objętych nadzorem), realizowanej w okresie

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, przy realizacji

którego pełniła tę funkcję od początku do końca realizacji robót; c) jedną osobą

posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez

ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych
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czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym

upoważniają uprawnienia budowlane w powyższej specjalności, oraz

posiadającą doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru, kierownika

budowy lub kierownika robót w realizacji, co najmniej jednej roboty

budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie sieci gazowej lub sieci

wodociągowej lub sieci kanalizacji deszczowej o wartości brutto min. 200

000,00 zł. (dot. robót objętych nadzorem), realizowanej w okresie ostatnich

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, przy realizacji którego

pełniła tę funkcję od początku do końca realizacji robót; d) jedną osobą

posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez

ograniczeń, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych

czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym

upoważniają uprawnienia budowlane w powyższej specjalności, oraz

posiadającą doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru, kierownika

budowy lub kierownika robót w realizacji, co najmniej jednej roboty

budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie

oświetlenia ulicznego parkingu, placu lub parku o wartości brutto min. 200

000,00 zł. (dot. robót objętych nadzorem), realizowanej w okresie ostatnich

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, przy realizacji którego

pełniła tę funkcję od początku do końca realizacji robót; Zdolność

techniczna lub zawodowa dla podmiotów występujących wspólnie będzie

oceniana łącznie dla wszystkich podmiotów. Zamawiający dopuszcza

możliwość łączenia funkcji, pod warunkiem spełnienia wymogów

stawianych łączonym funkcjom. Wskazane powyżej uprawnienia budowlane

muszą być zgodne z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.

Dz.U. 2019 poz. 1186) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i

Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub

odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na

podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich

przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba,

które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie
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samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww.

specjalnościach.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-09-17, godzina: 09:00

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-09-19, godzina: 09:30
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