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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: 5.1.2.3.2 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że wykonał minimum 2

usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej robót budowlanych obejmujących

budowę budynku dwukondygnacyjnego zakwalifikowanego do PKOB (pod symbolami 1263; 1264)

o konstrukcji drewnianej prefabrykowanej wraz z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, centralnego

ogrzewania, wentylacyjnymi, elektrycznymi, teletechnicznymi oraz zagospodarowaniem terenu, o

powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1500 m2,wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3

lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
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jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i

podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów

określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa,

są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest

w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W ogłoszeniu powinno być: 5.1.2.3.2 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że wykonał

minimum 2 usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej robót budowlanych

obejmujących budowę budynku dwukondygnacyjnego zakwalifikowanego do PKOB (pod

symbolami 1263; 1264) o konstrukcji drewnianej prefabrykowanej wraz z instalacjami wodno-

kanalizacyjnymi, centralnego ogrzewania, wentylacyjnymi, elektrycznymi, teletechnicznymi oraz

zagospodarowaniem terenu, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1500 m2,wykonane nie

wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz z

załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym

dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na

rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3

W ogłoszeniu jest: 5.1.2.3.3 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że na okres realizacji

zamówienia będzie dysponował 1 osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych

funkcji w budownictwie, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności techniczno-

budowlanej – należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego (lub równoważne do ww.

wydawane na podstawie przepisów obowiązujących w innych państwach). Kierownik budowy

musi posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie jako kierownik budowy na co najmniej 2

(dwóch) budynkach (do momentu odbioru końcowego) wraz z wykonaniem instalacji wodno-

kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, elektrycznych, teletechnicznych oraz
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zagospodarowaniem terenu zakwalifikowanych do PKOB (pod symbolami 1263; 1264)

wykonywanych w technologii prefabrykowanej opartej o konstrukcję drewnianą o powierzchni

użytkowej minimum 1500 m2 (jeden tysiąc pięćset).

W ogłoszeniu powinno być: 5.1.2.3.3 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że na okres

realizacji zamówienia będzie dysponował 1 osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania

samodzielnych funkcji w budownictwie, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

techniczno-budowlanej – należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego (lub

równoważne do ww. wydawane na podstawie przepisów obowiązujących w innych państwach).

Kierownik budowy musi posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie jako kierownik budowy

na co najmniej 2 (dwóch) budynkach (do momentu odbioru końcowego) wraz z wykonaniem

instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, elektrycznych,

teletechnicznych oraz zagospodarowaniem terenu zakwalifikowanych do PKOB (pod

symbolami 1263; 1264) wykonywanych w technologii prefabrykowanej opartej o konstrukcję

drewnianą o powierzchni użytkowej minimum 1000 m2 (jeden tysiąc).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 5.1

W ogłoszeniu jest: 6.1.5.2.2 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że wykonał minimum

2 usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej robót budowlanych obejmujących

budowę budynku dwukondygnacyjnego zakwalifikowanego do PKOB (pod symbolami 1263;

1264) o konstrukcji drewnianej prefabrykowanej wraz z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi,

centralnego ogrzewania, wentylacyjnymi, elektrycznymi, teletechnicznymi oraz

zagospodarowaniem terenu, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1500 m2,wykonane nie

wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,

oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy

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

podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
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oświadczenie Wykonawcy.

W ogłoszeniu powinno być: 6.1.5.2.2 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że

wykonał minimum 2 usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej robót

budowlanych obejmujących budowę budynku dwukondygnacyjnego zakwalifikowanego do

PKOB (pod symbolami 1263; 1264) o konstrukcji drewnianej prefabrykowanej wraz z

instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, centralnego ogrzewania, wentylacyjnymi,

elektrycznymi, teletechnicznymi oraz zagospodarowaniem terenu, o powierzchni użytkowej

nie mniejszej niż 1500 m2,wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed

upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i

podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów

określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których

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

usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 5.1

W ogłoszeniu jest: 6.1.5.2.3 Wykazu osób w którym Wykonawca wykaże jedną osobę

posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie, do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności techniczno-budowlanej – należącą do

właściwej Izby Samorządu Zawodowego (lub równoważne do ww. wydawane na podstawie

przepisów obowiązujących w innych państwach). Kierownik budowy musi posiadać co

najmniej 5 letnie doświadczenie jako kierownik budowy na co najmniej 2 (dwóch)

budynkach (do momentu odbioru końcowego) wraz z wykonaniem instalacji wodno-

kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, elektrycznych, teletechnicznych

oraz zagospodarowaniem terenu zakwalifikowanych do PKOB (pod symbolami 1263; 1264)

wykonywanych w technologii prefabrykowanej opartej o konstrukcję drewnianą o

powierzchni użytkowej minimum 1500 m2 (jeden tysiąc pięćset), skierowaną przez

wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
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świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami.

W ogłoszeniu powinno być: 6.1.5.2.3 Wykazu osób w którym Wykonawca wykaże jedną

osobę posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie,

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności techniczno-budowlanej – należącą

do właściwej Izby Samorządu Zawodowego (lub równoważne do ww. wydawane na

podstawie przepisów obowiązujących w innych państwach). Kierownik budowy musi

posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie jako kierownik budowy na co najmniej 2

(dwóch) budynkach (do momentu odbioru końcowego) wraz z wykonaniem instalacji

wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, elektrycznych,

teletechnicznych oraz zagospodarowaniem terenu zakwalifikowanych do PKOB (pod

symbolami 1263; 1264) wykonywanych w technologii prefabrykowanej opartej o

konstrukcję drewnianą o powierzchni użytkowej minimum 1000 m2 (jeden tysiąc),

skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a

także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 1.2)

W ogłoszeniu jest: 8.1 Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w

wysokości: 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

W ogłoszeniu powinno być: 8.1 Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium

w wysokości: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
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