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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
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Adres strony internetowej (url): www.siemianowice.pl

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: a) Wykonawca

winien wykazać, że dysponuje (dysponuje lub będzie dysponować) co najmniej niżej

wymienionymi osobami: - co najmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane do

projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z

dnia 7 lipca 1994r. Prawa budowlane (tj. j. Dz. U. z 2018r. Poz 1202, ze zmianami) i

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. W sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. Poz. 1278) lub im

odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów.
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W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa. Określenie warunków: - co

najmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej

przy projektowaniu w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019r., poz.

1186) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. W

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r., poz. 831) lub

im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 5.1)

W ogłoszeniu jest: Prowadzący postępowanie przed udzieleniem zamówienia może wezwać

wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie

krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub

dokumentów: – W celu wykazania spełniania warunku z pkt 1.2.1 ppkt 3 lit. a) rozdziału V

SIWZ: 3.1.Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją

o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj. Wykaz, z którego wynika, że wykonawca

dysponuje (dysponuje lub będzie dysponować) co najmniej niżej wymienionymi osobami: - co

najmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności

architektonicznej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawa

budowlane (tj. j. Dz. U. z 2018r. Poz 1202, ze zmianami) i Rozporządzenia Ministra

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. W sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. Poz. 1278) lub im odpowiadające, ważne

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez

dwóch lub więcej wykonawców, wykaz ten składają wspólnie).

W ogłoszeniu powinno być: Prowadzący postępowanie przed udzieleniem zamówienia może
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wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w

wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących

oświadczeń lub dokumentów: – W celu wykazania spełniania warunku z pkt 1.2.1 ppkt 3 lit.

a) rozdziału V SIWZ: 3.1. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,

kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj. Wykaz, z którego wynika,

że wykonawca dysponuje (dysponuje lub będzie dysponować) co najmniej niżej

wymienionymi osobami: - co najmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia do pełnienia

samodzielnej funkcji technicznej przy projektowaniu w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

budowlane (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1186) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i

Rozwoju z dnia 11 września 2014r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz. U. z 2019r., poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. (w

przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub

więcej wykonawców, wykaz ten składają wspólnie).
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