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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: 1.1
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać
się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie
spełnia na podstawie oświadczenia. I. Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca oświadczy,
że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1(jedną) robotę budowlaną
odpowiadającą przedmiotowi niniejszego zamówienia, w szczególności w zakresie
budowy/rozbudowy/ przebudowy/modernizacji kubaturowego obiektu budowlanego. Wartość
usługi uznanej za spełniającą warunek nie może być niższa niż 100.000zł brutto. Ocena
spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełniana
podstawie oświadczenia wykonawcy Przez jedno zadanie Zamawiający rozumie wykonanie
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robót w ramach jednej umowy. Warunek ten nie podlega sumowaniu, co oznacza że jeden
wykonawca musi wykonać co najmniej 1 zadania o których mowa w opisie warunku. W
przypadku wykonawców składających wspólną ofertę lub w przypadku, gdy wykonawca
składający ofertę do spełnienia niniejszego warunku korzysta z potencjału podmiotu trzeciego,
koniecznym jest wykazanie posiadania wymaganego doświadczenia przez odpowiednio: a) co
najmniej jednego wykonawcę wchodzącego w skład zespołu wykonawców, którzy składają
wspólną ofertę, b) podmiot trzeci na którego zasoby w celu spełnienia warunku powołuje się
wykonawca składający ofertę. Jeśli Wykonawca biorący indywidualnie lub wspólnie udział w
postępowaniu polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym
zamówieniu, a skład grupy wykonawców jest inny niż w niniejszym postępowaniu, zobowiązany
jest wykazać swój faktyczny udział w realizacji zamówienia, które potwierdza jego
doświadczenie. II. Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca oświadczy, że dysponuje
osobami, które będą realizować zamówienie tj.: a) co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić
funkcję kierownika budowy spełniającą następujące wymagania: - uprawnienia budowlane do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej
elektrycznej określone przepisami Prawa budowlanego, b) co najmniej 2 osobami, które w
sposób bezpośredni będą wykonywać przedmiot zamówienia, i które posiadają doświadczenie w
zakresie wykonywania robót budowlanych. Zamawiający wymaga, aby osoby, które w trakcie
realizacji zamówienia będą wykonywały ogólnobudowlane były zatrudnione, przez wykonawcę
lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, zgodnie z postanowieniami art. 22 §1 ustawy
z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy. 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 Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub
zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie
spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia. I. Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca
oświadczy, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1(jedną) robotę
budowlaną odpowiadającą przedmiotowi niniejszego zamówienia, w szczególności w zakresie
budowy/rozbudowy/ przebudowy/modernizacji kubaturowego obiektu budowlanego. Wartość
usługi uznanej za spełniającą warunek nie może być niższa niż 100.000zł brutto. Ocena
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spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełniana
podstawie oświadczenia wykonawcy Przez jedno zadanie Zamawiający rozumie wykonanie
robót w ramach jednej umowy. Warunek ten nie podlega sumowaniu, co oznacza że jeden
wykonawca musi wykonać co najmniej 1 zadania o których mowa w opisie warunku. W
przypadku wykonawców składających wspólną ofertę lub w przypadku, gdy wykonawca
składający ofertę do spełnienia niniejszego warunku korzysta z potencjału podmiotu trzeciego,
koniecznym jest wykazanie posiadania wymaganego doświadczenia przez odpowiednio: a) co
najmniej jednego wykonawcę wchodzącego w skład zespołu wykonawców, którzy składają
wspólną ofertę, b) podmiot trzeci na którego zasoby w celu spełnienia warunku powołuje się
wykonawca składający ofertę. Jeśli Wykonawca biorący indywidualnie lub wspólnie udział w
postępowaniu polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym
zamówieniu, a skład grupy wykonawców jest inny niż w niniejszym postępowaniu, zobowiązany
jest wykazać swój faktyczny udział w realizacji zamówienia, które potwierdza jego
doświadczenie. II. Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca oświadczy, że dysponuje
osobami, które będą realizować zamówienie tj.: a) uprawnienia budowlane do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej bez
ograniczeń lub konstrukcyjno-budowalnej bez ograniczeń, określone przepisami Prawa
budowlanego, b) co najmniej 2 osobami, które w sposób bezpośredni będą wykonywać
przedmiot zamówienia, i które posiadają doświadczenie w zakresie wykonywania robót
budowlanych. Zamawiający wymaga, aby osoby, które w trakcie realizacji zamówienia będą
wykonywały ogólnobudowlane były zatrudnione, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na
podstawie umowy o pracę, zgodnie z postanowieniami art. 22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974r.
Kodeks pracy. 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 Informacje dodatkowe:

3/3

