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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: Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest w oparciu o dotychczas realizowane

zamówienia oraz osoby wskazane do realizacji zamówienia. Wykonawca w celu potwierdzenia, że:  spełnia warunek

dotyczący zdolności technicznej – zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

składania ofert, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył: co

najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/modernizacji drogi, chodnika, ścieżek rowerowych

o łącznej wartości minimum 200 000,00 PLN brutto i co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z budową lub

przebudową zewnętrznego placu zabaw lub siłowni zewnętrznej lub zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych o wartości

pojedynczej umowy nie mniejszej niż 100.000,00 PLN brutto. Jeżeli Wykonawca wykonał zamówienie w walutach

obcych, Zamawiający przeliczy ich wartość przyjmując średni kurs PLN od tej waluty podanej przez NBP na dzień

opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych  spełnia warunek dotyczący zdolności

zawodowej – zobowiązany jest wykazać, iż do realizacji zamówienia będzie dysponować w szczególności: a) co najmniej

jedną osobą pełniącą funkcję Głównego projektanta w specjalności architektura krajobrazu, która wykonała w sposób

należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego co najmniej jeden projekt budowlany budowy lub przebudowy

obiektu budowlanego, b) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję projektanta w specjalności drogowej bez ograniczeń, c)

osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń wydane

zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów. Osoby powyższe muszą posiadać niezbędne do wykonania zamówienia kwalifikacje

zawodowe, tj. uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane oraz w
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Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio

obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 roku o

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub

zamierzający świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia

2000 roku o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa – o ile ich zakres odpowiada

zakresowi wymaganych uprawnień lub jest szerszy. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się

równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994

r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zamawiający przy wykonywaniu

niniejszego zamówienia dopuszcza łączenie w/w funkcji, jeżeli jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej

specjalnościach. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej

Wykonawców ocena ww. warunków dotyczyć będzie łącznie wszystkich Wykonawców. Wykonawca może w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do

konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

W ogłoszeniu powinno być: Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest w oparciu o dotychczas

realizowane zamówienia oraz osoby wskazane do realizacji zamówienia. Wykonawca w celu potwierdzenia, że: 

spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej – zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i

prawidłowo ukończył: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/modernizacji drogi lub

chodnika lub ścieżek rowerowych o łącznej wartości minimum 200 000,00 PLN brutto Jeżeli Wykonawca wykonał

zamówienie w walutach obcych, Zamawiający przeliczy ich wartość przyjmując średni kurs PLN od tej waluty podanej

przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych  spełnia warunek

dotyczący zdolności zawodowej – zobowiązany jest wykazać, iż do realizacji zamówienia będzie dysponować w

szczególności: a) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Głównego projektanta w specjalności architektura

krajobrazu, która wykonała w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego co najmniej jeden projekt

budowlany budowy lub przebudowy obiektu budowlanego, b) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję projektanta w

specjalności drogowej bez ograniczeń, c) osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj.

kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń wydane zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne

uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoby powyższe muszą

posiadać niezbędne do wykonania zamówienia kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia budowlane, o których mowa w

ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne

uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów

obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez

właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub zamierzający świadczyć usługi transgraniczne w

rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych

architektów oraz inżynierów budownictwa – o ile ich zakres odpowiada zakresowi wymaganych uprawnień lub jest
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szerszy. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych

państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem

postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach

członkowskich Unii Europejskiej. Zamawiający przy wykonywaniu niniejszego zamówienia dopuszcza łączenie w/w

funkcji, jeżeli jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach. W przypadku wspólnego

ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena ww. warunków

dotyczyć będzie łącznie wszystkich Wykonawców. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków

udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie

od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-03-28, godzina 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-03-29, godzina 10:00
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