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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: Określenie warunków: 1. W odniesieniu do Części 1 zamówienia: a)

Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób

należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 3 roboty

budowlane polegające na wykonaniu lub modernizacji instalacji elektrycznej o wartości co najmniej

12.000,00 zł brutto każda. Uwaga: – jako zamówienia potwierdzające spełnienie warunków

zdolności technicznej lub zawodowej, Prowadzący postępowanie rozumie roboty budowlane
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zrealizowane (czyli zakończone i odebrane protokołem częściowym lub końcowym) polegające

na wykonaniu robót budowlanych, o których mowa powyżej, – w przypadku, gdy ww. zakres

robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany

jest w „Wykazie wykonanych robót budowlanych” wyodrębnić rodzajowo i kubaturowo roboty, o

których mowa powyżej, - w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów

(Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy

Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w pkt 2 - pkt

3.4. w Rozdziale V SIWZ, warunek o którym wyżej mowa musi zostać spełniony w całości przez

Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego

zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania

doświadczenia. b) Wykonawca winien wykazać, że dysponuje (dysponuje lub będzie

dysponować) co najmniej niżej wymienionymi osobami: - Kierownikiem budowy (1 osoba)

posiadającym kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności konstrukcyjno - budowlanej, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane (tj. Dz. z 2019r. poz.1186 z późn. zm) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i

Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. W sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. Poz. 831) lub

odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów. Dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych

państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z

uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016r, poz. 65). -

Kierownikiem robót elektrycznych (1 osoba) posiadającym kwalifikacje zawodowe, tj.

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,

wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. z 2019r. poz.1186 ze

zmianami) i Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w

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

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; Dopuszcza się równoważne

kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7

lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o
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zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii

Europejskiej (Dz. U. 2016r, poz. 65). 2. W odniesieniu do Części 2 zamówienia: a) Wykonawca

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

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty,

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 3 roboty

budowlane polegające na wykonaniu lub modernizacji instalacji elektrycznej o wartości co

najmniej 12.000,00 zł brutto każda. Uwaga: – jako zamówienia potwierdzające spełnienie

warunków zdolności technicznej lub zawodowej, Prowadzący postępowanie rozumie roboty

budowlane zrealizowane (czyli zakończone i odebrane protokołem częściowym lub

końcowym) polegające na wykonaniu robót budowlanych, o których mowa powyżej, – w

przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym

zakresie, Wykonawca zobowiązany jest w „Wykazie wykonanych robót budowlanych”

wyodrębnić rodzajowo i kubaturowo roboty, o których mowa powyżej, - w sytuacji składania

oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie

zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego

podmiotu, na zasadach określonych w pkt 2 - pkt 3.4. w Rozdziale V SIWZ, warunek o którym

wyżej mowa musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców

wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się

Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia. b) Wykonawca winien

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

osobami: - Kierownikiem budowy (1 osoba) posiadającym kwalifikacje zawodowe, tj.

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,

wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. z 2019r. poz.1186

z późn. zm) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. W

sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w

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

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Dopuszcza się

równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia

22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016r, poz. 65). - Kierownikiem robót elektrycznych
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(1 osoba) posiadającym kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, wydane na podstawie ustawy z

dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. z 2019r. poz.1186 ze zmianami) i

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w

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

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; Dopuszcza się

równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z

dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016r, poz. 65). 3. Jeżeli Wykonawca

składa ofertę na dwie części zamówienia, Prowadzący postępowanie uzna warunek,

dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże

zarówno te same, jak i różne roboty budowlane w odniesieniu do Części 1, 2 zamówienia,

potwierdzające spełnienie w/w warunku. 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

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 1. W odniesieniu do Części 1

zamówienia: a) Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed

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

tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i

prawidłowo ukończył co najmniej 3 roboty budowlane polegające na wykonaniu lub

modernizacji instalacji elektrycznej o wartości co najmniej 12.000,00 zł brutto każda.

Uwaga: – jako zamówienia potwierdzające spełnienie warunków zdolności technicznej lub

zawodowej, Prowadzący postępowanie rozumie roboty budowlane zrealizowane (czyli

zakończone i odebrane protokołem częściowym lub końcowym) polegające na wykonaniu

robót budowlanych, o których mowa powyżej, – w przypadku, gdy ww. zakres robót

budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany

jest w „Wykazie wykonanych robót budowlanych” wyodrębnić rodzajowo i kubaturowo

roboty, o których mowa powyżej, - w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej
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podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz

analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na

zasadach określonych w pkt 2 - pkt 3.4. w Rozdziale V SIWZ, warunek o którym wyżej

mowa musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców

wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje

się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia. b) Wykonawca winien

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

wymienionymi osobami: - - Kierownikiem robót elektrycznych (1 osoba) posiadającym

kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności instalacyjno – inzynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane (tj. Dz. z 2019r. poz.1186 ze zmianami) i Rozporządzenie Ministra

Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz.

831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów; Dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte

w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii

Europejskiej (Dz. U. 2016r, poz. 65). W odniesieniu do Części 2 zamówienia: a)

Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

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

wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo

ukończył co najmniej 3 roboty budowlane polegające na wykonaniu lub modernizacji

instalacji elektrycznej o wartości co najmniej 12.000,00 zł brutto każda. Uwaga: – jako

zamówienia potwierdzające spełnienie warunków zdolności technicznej lub zawodowej,

Prowadzący postępowanie rozumie roboty budowlane zrealizowane (czyli zakończone i

odebrane protokołem częściowym lub końcowym) polegające na wykonaniu robót

budowlanych, o których mowa powyżej, – w przypadku, gdy ww. zakres robót

budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany

jest w „Wykazie wykonanych robót budowlanych” wyodrębnić rodzajowo i kubaturowo
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roboty, o których mowa powyżej, - w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej

podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz

analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu,

na zasadach określonych w pkt 2 - pkt 3.4. w Rozdziale V SIWZ, warunek o którym

wyżej mowa musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z

Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym

zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia.

b) Wykonawca winien wykazać, że dysponuje (dysponuje lub będzie dysponować) co

najmniej niżej wymienionymi osobami: - Kierownikiem robót elektrycznych (1 osoba)

posiadającym kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności instalacyjno – inzynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie ustawy z dnia 7

lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. z 2019r. poz.1186 ze zmianami) i

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w

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

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; Dopuszcza

się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w

art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień

ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016r, poz. 65). 3.

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na dwie części zamówienia, Prowadzący postępowanie

uzna warunek, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, za spełniony, jeżeli

Wykonawca wykaże zarówno te same, jak i różne roboty budowlane w odniesieniu do

Części 1, 2 zamówienia, potwierdzające spełnienie w/w warunku. 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

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
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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 odniesieniu do Części 1 zamówienia

3.1. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5

lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i

podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów

określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności

informacji o tym czy roboty zostały wykonane 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, tj. Wykaz, z którego wynika, że Wykonawca w okresie ostatnich pięciu

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 3 roboty budowlane o wartości

wynoszącej co najmniej 12.000,00 zł brutto każda, które polegały na wykonaniu lub

modernizacji instalacji elektrycznej. (w przypadku wspólnego ubiegania się o

udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców, wykaz ten

składają wspólnie, a dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane

należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone składa wykonawca, który

potwierdza spełnienie tego warunku w imieniu wykonawców występujących

wspólnie). UWAGA: – jako zamówienia potwierdzające spełnienie warunków

zdolności technicznej lub zawodowej, Prowadzący postępowanie rozumie roboty

budowlane zrealizowane (czyli zakończone i odebrane protokołem częściowym lub
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końcowym) polegające na wykonaniu robót budowlanych, o których mowa

powyżej, – w przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił

część robót o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest w „Wykazie

wykonanych robót budowlanych” wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty, o

których mowa powyżej, - w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej

podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz

analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego

podmiotu, na zasadach określonych w pkt 2-3.4. w Rozdziale V SIWZ, warunek o

którym wyżej mowa musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z

Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w

tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania

doświadczenia. 3.2. 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: a). Kierownikiem budowy (1 osoba),posiadającym kwalifikacje

zawodowe, tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

konstrukcyjno - budowlanej, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane (tj. Dz. z 2019r. poz.1186 z późn. zm) i Rozporządzenia

Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. W sprawie przygotowania

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz. U. z 2019r. Poz. 831) lub odpowiadające im ważne

uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów. Dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach,

na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
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Europejskiej (Dz. U. 2016r, poz. 65). - Kierownikiem robót elektrycznych (1

osoba) posiadającym kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, wydane na

podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. z 2019r.

poz.1186 ze zmianami) i Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia

29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania

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

lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów; Dopuszcza się równoważne kwalifikacje,

zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia

7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia

22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016r, poz. 65). (w

przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez

dwóch lub więcej wykonawców, wykaz ten składają wspólnie) W odniesieniu do

Części 2 zamówienia 3.3. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie

wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich

rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których

roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te

roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o

tym czy roboty zostały wykonane 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, tj. Wykaz, z którego wynika, że Wykonawca w

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

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób

należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co
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najmniej 3 roboty budowlane o wartości wynoszącej co najmniej 12.000,00 zł

brutto każda, które polegały a wykonaniu lub modernizacji instalacji

elektrycznej. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego

zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców, wykaz ten składają

wspólnie, a dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane

należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone składa

wykonawca, który potwierdza spełnienie tego warunku w imieniu

wykonawców występujących wspólnie). UWAGA: – jako zamówienia

potwierdzające spełnienie warunków zdolności technicznej lub zawodowej,

Prowadzący postępowanie rozumie roboty budowlane zrealizowane (czyli

zakończone i odebrane protokołem częściowym lub końcowym) polegające

na wykonaniu robót budowlanych, o których mowa powyżej, – w przypadku,

gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym

zakresie, Wykonawca zobowiązany jest w „Wykazie wykonanych robót

budowlanych” wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty, o których mowa

powyżej, w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów

(Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz

analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego

podmiotu, na zasadach określonych w pkt 2-3.4. w Rozdziale V SIWZ,

warunek o którym wyżej mowa musi zostać spełniony w całości przez

Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub

podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca –

brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia. 3.4. 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
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dysponuje (dysponuje lub będzie dysponować) co najmniej niżej

wymienionymi osobami: a). Kierownikiem budowy (1

osoba),posiadającym kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno -

budowlanej, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

budowlane (tj. Dz. z 2019r. poz.1186 z późn. zm) i Rozporządzenia

Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. W sprawie

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. Poz. 831) lub

odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów. Dopuszcza się równoważne

kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w

art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem

postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii

Europejskiej (Dz. U. 2016r, poz. 65). - Kierownikiem robót elektrycznuch

(1 osoba) posiadającym kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno -

budowlanej, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

budowlane (tj. Dz. z 2019r. poz.1186 ze zmianami) i Rozporządzenie

Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831) lub

odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów; Dopuszcza się równoważne

kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w

art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem

postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii

Europejskiej (Dz. U. 2016r, poz. 65). (w przypadku wspólnego ubiegania

się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
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wykonawców, wykaz ten składają wspólnie)

W ogłoszeniu powinno być: 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 odniesieniu do Części 1 zamówienia

3.1. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem

ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz

których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów

określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w

szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane 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, tj. Wykaz, z którego wynika, że Wykonawca w okresie

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

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób

należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo

ukończył co najmniej 3 roboty budowlane o wartości wynoszącej co

najmniej 12.000,00 zł brutto każda, które polegały na wykonaniu lub

modernizacji instalacji elektrycznej. (w przypadku wspólnego ubiegania

się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej

wykonawców, wykaz ten składają wspólnie, a dowody określające czy te

roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności

informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone składa wykonawca, który
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potwierdza spełnienie tego warunku w imieniu wykonawców

występujących wspólnie). UWAGA: – jako zamówienia

potwierdzające spełnienie warunków zdolności technicznej lub

zawodowej, Prowadzący postępowanie rozumie roboty budowlane

zrealizowane (czyli zakończone i odebrane protokołem częściowym

lub końcowym) polegające na wykonaniu robót budowlanych, o

których mowa powyżej, – w przypadku, gdy ww. zakres robót

budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym zakresie,

Wykonawca zobowiązany jest w „Wykazie wykonanych robót

budowlanych” wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty, o których

mowa powyżej, - w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej

podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie

zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie

polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w pkt

2-3.4. w Rozdziale V SIWZ, warunek o którym wyżej mowa musi

zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z

Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego

zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości

tzw. sumowania doświadczenia. 3.2. 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: a). - Kierownikiem robót

elektrycznych (1 osoba) posiadającym kwalifikacje zawodowe, tj.

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

instalacyjno – inzynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
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elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. z 2019r.

poz.1186 ze zmianami) i Rozporządzenie Ministra Inwestycji i

Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831) lub odpowiadające im

ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów; Dopuszcza się równoważne

kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach

określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22

grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.

2016r, poz. 65).. (w przypadku wspólnego ubiegania się o

udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej

wykonawców, wykaz ten składają wspólnie) W odniesieniu do

Części 2 zamówienia 3.3. Wykazu robót budowlanych wykonanych

nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –

w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca

wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały

wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty

budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji

o tym czy roboty zostały wykonane 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, tj. Wykaz, z którego wynika, że Wykonawca w
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okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania

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

okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 3 roboty

budowlane o wartości wynoszącej co najmniej 12.000,00 zł

brutto każda, które polegały a wykonaniu lub modernizacji

instalacji elektrycznej. (w przypadku wspólnego ubiegania się o

udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej

wykonawców, wykaz ten składają wspólnie, a dowody

określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,

w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo

ukończone składa wykonawca, który potwierdza spełnienie tego

warunku w imieniu wykonawców występujących wspólnie).

UWAGA: – jako zamówienia potwierdzające spełnienie

warunków zdolności technicznej lub zawodowej, Prowadzący

postępowanie rozumie roboty budowlane zrealizowane (czyli

zakończone i odebrane protokołem częściowym lub końcowym)

polegające na wykonaniu robót budowlanych, o których mowa

powyżej, – w przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych

będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, Wykonawca

zobowiązany jest w „Wykazie wykonanych robót budowlanych”

wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty, o których mowa

powyżej, w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej

podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie

zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca

będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach

określonych w pkt 2-3.4. w Rozdziale V SIWZ, warunek o

którym wyżej mowa musi zostać spełniony w całości przez

Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego

ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie
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powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania

doświadczenia. 3.4. 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: - Kierownikiem robót elektrycznych (1 osoba)

posiadającym kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno

– inzynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. z 2019r.

poz.1186 ze zmianami) i Rozporządzenie Ministra Inwestycji i

Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831) lub

odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

Dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych

państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7

lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień

ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016r, poz. 65).). (w

przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego
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zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców, wykaz

ten składają wspólnie)
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