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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Zarzecze, Krajowy numer identyfikacyjny 65090054200000, ul. Długa  7, 37-205  Zarzecze,

woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 016 6401529 w. 34, e-mail ugzarzecze@post.pl, faks

166 401 579.

Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.2

W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli: 1) wykaże,że

posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż: 1.000.000,00 zł

w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 2) wykaże,

że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1.000.000,00 zł.

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli: 1)

wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż:

500.000,00 zł w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert

2) wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
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działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż

1.000.000,00 zł.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3

W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli posiada

wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj.: 1) w

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

działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał: co najmniej jedno zamówienie polegające

na budowie sali lub hali gimnastycznej o wartości co najmniej 1.500.000 zł. 2) Wykonawca

dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

publicznego: a) Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej; b)

Kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności ogólnobudowlanej; c) Kierownika robót posiadającego

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji sanitarnych; d)

Kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów albo w innym państwie. Osoba przewidziana do pełnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie musi posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane

zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn.

zm.) art. 12 ust. 1 pkt.2, ust.7, art. 12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów

obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994 r. Zamawiający

dopuszcza sytuację, że Kierownik budowy będzie równocześnie pełnił funkcję kierownika

robót w jednej z branż wskazanych w pkt. 2 lit b,c,d. Warunek zostanie spełniony, jeżeli

Wykonawca samodzielnie lub jeden z konsorcjantów lub inny podmiot, na którego

zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca wykaże, że dysponuje

osobami wskazanymi w pkt 2 lit. a–d.

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli

posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj.: 1)

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
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prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał: co najmniej jedno

zamówienie polegające na budowie budynku użyteczności publicznej o wartości co

najmniej 1.500.000 zł i kubaturze budynku powyżej 2000 m3. 2) Wykonawca dysponuje

następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

publicznego: a) Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej; b)

Kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności ogólnobudowlanej; c) Kierownika robót posiadającego

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji sanitarnych; d)

Kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów albo w innym państwie. Osoba przewidziana do pełnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie musi posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane

zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn.

zm.) art. 12 ust. 1 pkt.2, ust.7, art. 12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów

obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994 r. Zamawiający

dopuszcza sytuację, że Kierownik budowy będzie równocześnie pełnił funkcję kierownika

robót w jednej z branż wskazanych w pkt. 2 lit b,c,d. Warunek zostanie spełniony, jeżeli

Wykonawca samodzielnie lub jeden z konsorcjantów lub inny podmiot, na którego

zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca wykaże, że dysponuje

osobami wskazanymi w pkt 2 lit. a–d.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-11-03, godzina: 10:55

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-11-06, godzina: 10:55
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