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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: 1) osoby

skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać

się dysponowaniem osobami, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia

posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż określone poniżej, dla

poszczególnych funkcji tj: 1) projektant – minimum 1 osoba: minimalne kwalifikacje

zawodowe: posiada uprawnienia budowlane, do projektowania w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych minimalne

doświadczenie zawodowe: trzy lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu w danej

specjalności, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych 2) kierownik budowy –
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minimum 1 osoba minimalne kwalifikacje zawodowe: a) posiada uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektroenergetycznych, minimalne

doświadczenie zawodowe: trzy lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu

elektroinstalacyjnymi robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robót,

liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych Osoby skierowane do pełnienia funkcji

projektanta oraz kierownika budowy winny posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych

funkcji technicznej w budownictwie wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo Budowlane (wg stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania),

lub posiadać kwalifikacje zgodne z postanowieniami art. 12a tejże ustawy, lub równoważne

uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub inne

uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których

w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności.

Warunki dodatkowe do ww. funkcji: Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej

osoby do pełnienia kilku funkcji (więcej niż jednej) z wymienionych powyżej. Wykonawcy

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum,

spółka cywilna), ww. warunek udziału w postępowaniu spełniają łącznie. 2) Zdolność

techniczna lub zawodowa- doświadczenie 1) doświadczenie wykonawcy: 1) Wykonawca

zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed

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

okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na wykonaniu kompletnego

oświetlenia ulicznego wertykalnego na przejściu dla pieszych na ulicy zlokalizowanej na

terenie miasta oświetlonej lampami ulicznymi, w którym osiągnięto dodatni kontrast

widoczności pieszego w obszarze doświetlanego przejścia dla pieszych 2) Wykonawca

zobowiązany jest wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co

najmniej jednego zamówienia - usługi, polegającej na opracowaniu projektu wykonawczego

(dokumentacji projektowej) dla budowy oświetlenia ulicznego wertykalnego przejścia dla

pieszych na ulicy zlokalizowanej na terenie miasta oświetlonej lampami ulicznymi,

opracowania projektowego w którym zawarto szczegółowe obliczenia oświetlenia dla

osiągnięcia dodatniego kontrastu widoczności pieszego w obszarze doświetlanego przejścia

dla pieszych. Powyższe warunki uważa się za spełnione łącznie [ww. zakres usług i robót

budowlanych Wykonawca wykonał w ramach jednego zamówienia] lub oddzielnie dla

każdego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na
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podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna) ww. warunki udziału w

postępowaniu spełniaja łacznie.

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1)

osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany

jest wykazać się dysponowaniem osobami, które będą skierowane przez wykonawcę do

realizacji zamówienia posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie zawodowe nie mniejsze

niż określone poniżej, dla poszczególnych funkcji tj: 1) projektant – minimum 1 osoba:

minimalne kwalifikacje zawodowe: posiada uprawnienia budowlane, do projektowania w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych minimalne doświadczenie zawodowe: trzy lata doświadczenia

zawodowego w projektowaniu w danej specjalności, liczone od daty uzyskania uprawnień

budowlanych 2) kierownik budowy – minimum 1 osoba minimalne kwalifikacje

zawodowe: a) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności elektroenergetycznych, minimalne doświadczenie zawodowe: trzy lata

doświadczenia zawodowego w kierowaniu elektroinstalacyjnymi robotami budowlanymi

jako kierownik budowy lub kierownik robót, liczone od daty uzyskania uprawnień

budowlanych Osoby skierowane do pełnienia funkcji projektanta oraz kierownika budowy

winny posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznej w

budownictwie wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (wg

stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania), lub posiadać

kwalifikacje zgodne z postanowieniami art. 12a tejże ustawy, lub równoważne uprawnienia

budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub inne

uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania

których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej

specjalności. Warunki dodatkowe do ww. funkcji: Zamawiający nie dopuszcza

przedstawienia tej samej osoby do pełnienia kilku funkcji (więcej niż jednej) z

wymienionych powyżej. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na

podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna), ww. warunek udziału w

postępowaniu spełniają łącznie. 2) Zdolność techniczna lub zawodowa- doświadczenie 1)

doświadczenie wykonawcy: 1) Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem

w wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty

budowlanej, polegającej na wykonaniu oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie
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miasta oświetlonej lampami ulicznymi, o wartości min 30.000,00 brutto. 2) Wykonawca

zobowiązany jest wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie, co najmniej jednego zamówienia - usługi, polegającej na opracowaniu projektu

wykonawczego (dokumentacji projektowej)o wartości min 3.000,00 PLN brutto, dla

budowy oświetlenia ulicznego na terenie miasta oświetlonej lampami ulicznymi.

Powyższe warunki uważa się za spełnione łącznie [ww. zakres usług i robót

budowlanych Wykonawca wykonał w ramach jednego zamówienia] lub oddzielnie dla

każdego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na

podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna) ww. warunki udziału w

postępowaniu spełniaja łacznie.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2018-07-02, godzina: 10:30,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-04, godzina: 10:30,
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