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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: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: O

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający szczegółowe warunki udziału

w postępowaniu, tj.: a) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi

wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, - co najmniej jedną robotę

budowlaną, stanowiącą minimalny warunek umożliwiający realizację zamówienia na

odpowiednim poziomie jakości, polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie molo lub

pomostu spacerowego lub mostu lub wiaduktu lub kładki w konstrukcji drewnianej lub z

tworzywa sztucznego, powstałych na bazie mieszanki recyclingu tworzyw sztucznych (w ramach
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jednej umowy) o wartości przynajmniej 100.000,00 złotych brutto. Ocena spełniania warunku

udziału w postępowaniu zostanie dokonana (tylko wobec Wykonawcy, którego oferta została

oceniona jako najkorzystniejsza) przez Zamawiającego, w oparciu o informacje zawarte: - w

oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, - w wykazie wykonanych

robót budowlanych oraz w dowodach określających czy te roboty budowlane zostały

wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo

ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać

tych dokumentów – inne dokumenty, b) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia

publicznego musi wykazać, że w wykonywaniu zamówienia uczestniczyć będzie osoba: -

która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadająca uprawnienia budowlane w

specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadające im, jeśli zostały wydane na

podstawie uprzednich przepisów. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie

dokonana (tylko wobec Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza)

przez Zamawiającego, w oparciu o informacje zawarte: - w oświadczeniu o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu, - w wykazie zawierającym imię i nazwisko osoby, która

będzie pełnić funkcję kierownika budowy. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania

w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób

wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe:

W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie

warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający szczegółowe

warunki udziału w postępowaniu, tj.: a) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia

publicznego musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

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

najmniej jedną robotę budowlaną, stanowiącą minimalny warunek umożliwiający realizację

zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, polegającą na budowie, przebudowie lub

remoncie molo lub pomostu spacerowego lub mostu lub wiaduktu lub kładki w konstrukcji

drewnianej lub z tworzywa sztucznego, powstałych na bazie mieszanki recyclingu tworzyw

sztucznych lub w konstrukcji stalowej (w ramach jednej umowy) o wartości przynajmniej

100.000,00 złotych brutto. Zamawiający uzna również warunek jako spełniony jeśli

Wykonawca wykaże, iż wykonał inne roboty w zakresie konstrukcji szkieletowych z drewna
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lub stali lub materiału kompozytowego (w ramach jednej umowy) o wartości przynajmniej

100.000,00 złotych brutto. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie

dokonana (tylko wobec Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako

najkorzystniejsza) przez Zamawiającego, w oparciu o informacje zawarte: - w oświadczeniu

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, - w wykazie wykonanych robót

budowlanych oraz w dowodach określających czy te roboty budowlane zostały wykonane

należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo

ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać

tych dokumentów – inne dokumenty, b) Wykonawca ubiegający się o udzielenie

zamówienia publicznego musi wykazać, że w wykonywaniu zamówienia uczestniczyć

będzie osoba: - która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadająca uprawnienia

budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadające im, jeśli zostały

wydane na podstawie uprzednich przepisów. Ocena spełniania warunku udziału w

postępowaniu zostanie dokonana (tylko wobec Wykonawcy, którego oferta została oceniona

jako najkorzystniejsza) przez Zamawiającego, w oparciu o informacje zawarte: - w

oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, - w wykazie zawierającym

imię i nazwisko osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy. Zamawiający

wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:
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