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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: 2) Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej. a) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy wykonał roboty budowlane polegające na: - minimum dwie roboty polegające na wykonaniu

tynków wewnętrznych w obiektach kubaturowych, których charakter był podobny jak w niniejszym postępowaniu a swoim

zakresem obejmujące co najmniej wykonanie łącznie wypraw tynkarskich na powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2. b)

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą, pełniącą funkcję

kierownika budowy o minimalnym wskazanym doświadczeniu: Kierownik budowy – osoba posiadająca łącznie: -

wykształcenie techniczne - posiada aktualne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń zgodnie z

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie. (Dz. U. 2014 poz. 1278). lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej. Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -

Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również

wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia

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

Europejskiej. (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). - pełnił funkcję kierownika budowy w zakresie: - co najmniej dwóch

zakończonych i wykonanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej robót budowlanych polegających na wykonaniu

wypraw tynkowych, w zakresie których było wykonanie łącznie minimum 500 m2 wypraw tynkowych. Zamawiający

wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i
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nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub

doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: Podanie imion i nazwisk personelu kluczowego Wykonawcy

przeznaczonego do realizacji zadanie w załączniku nr 6 do SIWZ

W ogłoszeniu powinno być: 2) Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej. a) Warunek ten zostanie spełniony,

jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy wykonał roboty budowlane polegające na: - minimum dwie roboty polegające na

wykonaniu tynków wewnętrznych w obiektach kubaturowych, których charakter był podobny jak w niniejszym

postępowaniu a swoim zakresem obejmujące co najmniej wykonanie łącznie wypraw tynkarskich na powierzchni nie

mniejszej niż 1000 m2. 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: Nie
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