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II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3)

w ogłoszeniu jest: określenie waruŃów: 3. warrrnek dotyczący zdolności technicznej lub

zawodowej zamawiającY uzna za spełnionyjeśli wykonawca: a) wykonawca w okresie ostatnich

5 /Pięciu/ lat Przed uPłYwem terminu składania ofert, ajeżeli okes prowadzenia działalności jest

kótszy - w tym okresie, wykonał naleĄcie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i

Prawidłowo ukończył, minimum 3 roboty budowlane, o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł
brutto każda, odpowiadającej swoim rodzajem i zakresem robocie stanowiącej przedmiot

zamówienia (za roboty odpowiadające rodzajem w stosunku do przedmiotu zamówienia

zamavłiający uzna wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie, przebudowie,

rozbudowie lub remoncie budyŃu będącego budynkiem uĄteczności publicznej, zgodnie z
definicją zawartą w § 3 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia ]2kwietnia 2002 r.
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w sprawie warunków technicmych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(tj.Dz.U.2015.142ż). - wg_zńącznika nr 6bi) załączy dowody określające czy te roboty

budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (dowodami, o

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego

roboty budowlane byĘ wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym

charakterze wykonawca niejest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty). c) osoby

skierowane do realizacji zamówienia, posiadają kwalifikacje zawodowe, uprawnienia,

wyksżałcenie i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia publicznego, a także

będą wykonywaĘ czynności .uqyznaczone przez zamawiającego w zakresie kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, elektrycznej i

sanitamej. Ww osoby powinny posiadać co najmniej 4Jetnie doświadczenie zawodowe (po

uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcj i kierownika robót budowlanych w

specjalności konstrukcyjno - budowlanej, elektrycznej i sanitamej. Przez uprawnienia do

Pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zamawiający rozumie uprawnienia budowlane

wydane na podstawie aktualnie obowiąującej ustawy - Prawo budowlane (Dz.IJ. z2016r. poz.

290 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie kwalifikacje uzyskane za

granicą, uznane w polsce na podstawie przepisów o zasadach umawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach człoŃowskich unii Europejskiej. wszystkie roboty winny

byó prowadzone przez osoby posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnej fuŃcj i
technicznej w budownictwie: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej. uprawnienia do kierowania robotami budowlanvmi

w specjalności instalacyjnej w zakesie sieci instalacji i wządzef': wodociągowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. uprawnienia do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności: sieci instalacji i vządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych oraz stała obecność kierownika budowy na budowie jest obowiązkowa.

W PrzYPadku wYkonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie uznany

ptzez zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go co najmniej jeden z wykonawców

składających ofertę. zamawiaj ący 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 iub

dośrł iadczen iu tych osób:
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\ ogłoszeniu powinno być: okeślenie warunków: 3. warunek dotyczący zdolności

technicznej lub zawodowej zamawiający uzna za spełniony jeśli wykonawca: a) wykonawca w

okresie ostatnich 5 lpięciu/ lat przed upĘwem terminu składania ofert, ajeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótsąy - w tym okresie, wykonał naleĄcie, zgodnie z przepisami

prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, minimum 3 roboty budowlane, o warlości nie

mniej szej niż 500 000,00 zł brutto każda, odpowiadającej swoim rodzajem i zakesem robocie

stanowiącej przedmiot zamówienia (za roboty odpowiadające rodzajem w stosunku do

przedmiofu zamówienia zamawiający uzna wykonanie robót budowlanych, polegających na

budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynku będącego budynkiem u Ęteczności
publicmej, zgodnie z defini cją zawartą w § 3 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie waruŃów technicmych, jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie (tj.Dz.U.2015. 1422). - wg załącznika nr 6 b) załączy dowody

określające czy te roboty budowlane zostó wykonane nalężrycię,w szczególności informacje o

tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo

ukończone (dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez

podmiot, na rzeczktórego roboty budowlane były wykonywane, ajeżeli z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaó tych dokumentów -
inne dokumenty). c) osoby skierowane do realizacji zamówienia, posiadają kwalifikacje

zawodowe, uprawnienia, wykształcenie i doświadczenie niezbędne do wykonywania

zamówienia publicznego, a także będą wykonywaĘ czynności wznaczonę przęz

zamawiającego w zakesie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej, elektrycznej i sanitalnej. ww osoby powinny posiadać co najmniej

4Jetnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu frrrrkcji

kierownika robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, elektrycznej i
sanitarnej. przez uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zamawiający
rozumie uprawnienia budowlane wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy - prawo

budowlane (Dz.tJ. z2016r. poz.29O ze zm.) lub odpowiadające im waźne uprawnienia

budowlane, które zostĄ wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub
odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane,w polsce na podstawie przepisów o

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pństwach członkowskich unii
Europej skiej. wszystkie roboty winny być prowadzone przez osoby posiadające uprawnienia do
pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie: uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konshukcyjno-budowlanej. uprawnienia do
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kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i

urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: sieci instalacj i i urządzeń

elektrycmych i elektroenergetycznych oraz Stała obecność kierownika budowy na budońe jest

obowiązkowa.

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejscen w którym naleĘ dodać tekst:

Numer sekcji: III

Punkt; 1.3)

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Informacje dodatkowe: Zgodnie z allr.22d ust 2

Zamawiający może, nakażdym etapie postępow ania lznać, że wykonawca nie posiada

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych w inne

przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mięć negatywny wpływ na realizację

zamówienia. Poleganie na zasobach innych podmiotów 1.Wykonawca może w celu

Potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w odniesieniu do zamówienia, lub

jego części, polegaó na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub

ekonomicznej innych podmiotóvt, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim

stosunków prawnych. 2.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych

podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji

zamóńenia. 3.Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez tnne podmioty

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu of azbada, czy nie

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13

-22 i ust.5, 4.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,

jeŚli Podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są

wymagane.
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