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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: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wykonał min. 2 roboty budowlane, obejmujące swoim rodzajem roboty budowlane stanowiące
przedmiot zamówienia, wyszczególniony w kosztorysie ofertowym, w tym: 1 robota drogowa związane z
wykonaniem nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej o wartości nie mniejszej niż 200.000 PLN brutto każda
wraz z załączeniem dowodów dotyczących czy roboty budowlane te zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone
(min. 2 szt: referencje bądź inne dokumenty). UWAGA: Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż
PLN, będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia. b) potencjału kadrowego – osób
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
że będzie dysponował osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem
odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. W związku z tym Wykonawca przedstawi w ofercie
kandydata na stanowisko kierownika budowy w specjalności drogowej, do realizacji zadania objętego niniejszym
zamówieniem, posiadającego min. 2 lata doświadczenia potwierdzonego wykazem robót, na których pracował
oraz posiadającego uprawnienia drogowe lub konstrukcyjno - budowlane w zakresie niezbędnym do wykonania
przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów w tym zakresie, który pełnił funkcję kierownika budowy lub kierownika robót przy min.
2 robotach budowlanych polegających na przebudowie dróg, wraz z informacją o podstawie dysponowania tą
osobą. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki o których
mowa w pkt. 1 niniejszej SIWZ zostaną spełnione, jeżeli Wykonawcy będą je spełniać łącznie.
W ogłoszeniu powinno być: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał min. 2 roboty budowlane, obejmujące swoim rodzajem roboty budowlane stanowiące przedmiot
zamówienia, wyszczególniony w kosztorysie ofertowym, w tym: 1 robota drogowa związana z wykonaniem
nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej o łącznej wartości nie mniejszej niż 200.000 PLN brutto wraz z
załączeniem dowodów dotyczących czy roboty budowlane te zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone
(min. 2 szt: referencje bądź inne dokumenty). UWAGA: Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż
PLN, będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia. b) potencjału kadrowego – osób
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
że będzie dysponował osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem
odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. W związku z tym Wykonawca przedstawi w ofercie
kandydata na stanowisko kierownika budowy w specjalności drogowej, do realizacji zadania objętego niniejszym
zamówieniem, posiadającego min. 2 lata doświadczenia potwierdzonego wykazem robót, na których pracował
oraz posiadającego uprawnienia drogowe lub konstrukcyjno - budowlane w zakresie niezbędnym do wykonania
przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów w tym zakresie, który pełnił funkcję kierownika budowy lub kierownika robót przy min.
2 robotach budowlanych polegających na przebudowie lub remoncie dróg, wraz informacją o podstawie
dysponowania tą osobą. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
warunki o których mowa w pkt. 1 niniejszej SIWZ zostaną spełnione, jeżeli Wykonawcy będą je spełniać łącznie.

