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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: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: I. Wymagana

wiedza i doświadczenie Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu

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

w tym okresie, wykonał: 1) co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie (w tym

rozbudowie) lub przebudowie w ramach której wykonane zostały prace instalacyjne o wartości

brutto minimum 100 tys. zł, których przedmiotem było wykonanie instalacji grzewczych lub

chłodniczych oraz która to robota obejmowała również wykonanie robót z branży elektrycznej

(bez określania ich udziału w całym zadaniu). Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do

właściwego podmiotu na rzecz, którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o
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przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

Pojęcia „rozbudowa”, „przebudowa” i „budowa” należy rozumieć w taki sposób, w jaki

zostały one zdefiniowane w art. 3 Prawa budowlanego. Wszelkie inne pojęcia posiadające

definicję legalną w Prawie Budowlanym interpretować należy zgodnie ze sformułowaną w tej

ustawie definicją. Zamawiający wymaga aby opisana w treści warunku udziału w

postępowaniu robota budowlana polegała na budowie, przebudowie lub rozbudowie. Warunek

nie zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykonywał wyłącznie remont, chyba że

remont wykonywany był jako integralna część przebudowy w ramach jednego zamierzenia

budowlanego. II. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uznania, że wykonawca spełnia warunek

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, kiedy wykaże, że dysponuje: 1)

co najmniej jedną osobą zdolną do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych -wskazana

osoba ma posiadać następujące kwalifikacje i oświadczenie: a. posiadać uprawnienia

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

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do kierowania robotami sanitarnymi

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

kanalizacyjnych przez okres nie krótszy niż 5 lat, b. przynależeć na czas składnia ofert do

właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym

przez tę jednostkę, c. posiadać doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami

budowlanymi branży sanitarnej przez okres minimum 6 miesięcy przy realizacji minimum

trzech inwestycji w obiektach użyteczności publicznej o wartości robót budowlanych

minimum 1 mln zł. oraz 2) jedną osobą zdolną do pełnienia funkcji kierownika robót

elektrycznych – wskazana osoba ma posiadać następujące kwalifikacje i doświadczenie: a.

posiadać uprawnienia budowlane specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych przez okres nie krótszy niż 2 lata, b.

przynależeć na czas składania ofert do właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzone

stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę, c. posiadać doświadczenie

zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi branży elektrycznej przez okres minimum 6

miesięcy przy realizacji minimum trzech inwestycji w obiektach użyteczności publicznej o
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wartości robót budowlanych minimum 1 mln zł. Zamawiający może zwrócić się

bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz, którego roboty budowlane były lub miały

zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio

Zamawiającemu.

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: I.

Wymagana wiedza i doświadczenie Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie

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

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: 1) co najmniej jedną robotę budowlaną,

polegającą na budowie (w tym rozbudowie) lub przebudowie w ramach której wykonane

zostały prace instalacyjne o wartości brutto minimum 100 tys. zł, których przedmiotem

było wykonanie instalacji grzewczych lub chłodniczych oraz która to robota obejmowała

również wykonanie robót z branży elektrycznej (bez określania ich udziału w całym

zadaniu). Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz,

którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych

informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. Pojęcia „rozbudowa”,

„przebudowa” i „budowa” należy rozumieć w taki sposób, w jaki zostały one zdefiniowane

w art. 3 Prawa budowlanego. Wszelkie inne pojęcia posiadające definicję legalną w Prawie

Budowlanym interpretować należy zgodnie ze sformułowaną w tej ustawie definicją.

Zamawiający wymaga aby opisana w treści warunku udziału w postępowaniu robota

budowlana polegała na budowie, przebudowie lub rozbudowie. Warunek nie zostanie

uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykonywał wyłącznie remont, chyba że remont

wykonywany był jako integralna część przebudowy w ramach jednego zamierzenia

budowlanego. II. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uznania, że wykonawca spełnia

warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, kiedy wykaże, że

dysponuje: 1) co najmniej jedną osobą zdolną do pełnienia funkcji kierownika robót

sanitarnych -wskazana osoba ma posiadać następujące kwalifikacje i oświadczenie: a.

posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez

ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do kierowania

robotami sanitarnymi w zakresie instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych przez okres nie krótszy niż 5 lat, b. przynależeć na czas
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składnia ofert do właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzone stosownym

zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę, c. posiadać doświadczenie zawodowe w

kierowaniu robotami budowlanymi branży sanitarnej przez okres minimum 6 miesięcy

przy realizacji minimum trzech inwestycji w obiektach użyteczności publicznej o

wartości robót budowlanych minimum 0,5 mln zł. oraz 2) jedną osobą zdolną do

pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych – wskazana osoba ma posiadać

następujące kwalifikacje i doświadczenie: a. posiadać uprawnienia budowlane

specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w

zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych przez okres nie krótszy niż 2 lata, b.

przynależeć na czas składania ofert do właściwej izby samorządu zawodowego

potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę, c. posiadać

doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi branży elektrycznej

przez okres minimum 6 miesięcy przy realizacji minimum trzech inwestycji w obiektach

użyteczności publicznej o wartości robót budowlanych minimum 0,5 mln zł. W

odniesieniu do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej przy ocenie

posiadanych kwalifikacji Zamawiający stosować będzie przepisy ustawy z dnia 22

grudnia o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65)
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