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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: Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie (w

szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył), 2 roboty budowlane

polegające na budowie, przebudowie, remoncie dróg, ulic o długości co najmniej 200 m Definicje budowy,

przebudowy lub remontu należy rozumieć zgodnie z definicjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1186 ze zm.) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 latach

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

wykonał należycie co najmniej 1 projekt budowlany branży drogowej o długości projektowanej drogi co

najmniej 200 m. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą lub

osobami zdolną\ymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającą\ymi prawo do wykonywania samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie: tj. Kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia

budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności - drogowej bez ograniczeń, tj.

Projektanta branży drogowej posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w
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specjalności drogowej. lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów

budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186), tj. osobą, której odpowiednie

kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą

wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów

oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 latach przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał

należycie (w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył), 2 roboty

budowlane polegające na budowie, przebudowie, remoncie dróg, ulic o długości co najmniej 200 m każda

lub o powierzchni co najmniej 800 m2 każda Definicje budowy, przebudowy lub remontu należy

rozumieć zgodnie z definicjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 poz.

1186 ze zm.) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej

1 projekt budowlany branży drogowej o długości projektowanej drogi co najmniej 200 m lub o

powierzchni co najmniej 800m2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie

dysponował) osobą lub osobami zdolną\ymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającą\ymi prawo do

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: tj. Kierownika budowy

posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w

specjalności - drogowej bez ograniczeń, tj. Projektanta branży drogowej posiadający uprawnienia

budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej. lub odpowiadające im ważne

uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we

właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach

zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) lub spełniającą

warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz.

1186), tj. osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w

przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000r. o

samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług

transgranicznych”).

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: II.

Punkt: 4

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 3. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków
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dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia

określonych szczegółowo w umowie i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, o którym mowa

w punkcie 2. 4. Mając na uwadze zakres wykonywanych robót Wykonawca jest zobligowany

uwzględnić w dokumentacji projektowej wymagania zawarte w art. 29 ust. 5 ustawy, tj. dotyczące

dostępności wszystkich użytkowników, a w szczególności osób niepełnosprawnych. 5. Zamawiający

nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 Pzp. 6. Zamawiający nie określa kluczowych

części zamówienia, które mają być wykonane przez Wykonawcę 7. Zamawiający nie umożliwia

przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego. 8. Zamawiający

dopuszcza możliwość skorzystania z procedury określonej w art. 24aa ust.1 i 2 Prawa.
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