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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: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: -

wykonawca spełni warunek jeżeli wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu

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

przynajmniej dwie usługi o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 (słownie: pięćset tysięcy,

00/100) PLN brutto każda, polegające na opracowaniu i odebraniu przez Zamawiającego

dokumentacji projektowo-kosztorysowej składającej się z projektu budowlanego i projektu

wykonawczego, których przedmiotem była budowa lub rozbudowa, obiektu budowlanego

kubaturowego, a zakres obejmował co najmniej: instalacje i urządzenia elektryczne, instalacje -

wod.-kan., instalacje i urządzenia cieplne, instalacje gazowe, klimatyzacje i wentylacje
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mechaniczne oraz roboty wykończeniowe o wartości robót co najmniej 7 000 000,00 zł brutto

każda; - dysponuje lub wykaże gotowość dysponowania osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia, które posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w następujących

specjalnościach: a) architektonicznej bez ograniczeń - 1 osoba; b) konstrukcyjnobudowlanej

bez ograniczeń - 1 osoba; c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń - 1 osoba; d)

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez

ograniczeń - 1 osoba; e) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

telekomunikacyjnych - 1 osoba. f) drogowej bez ograniczeń - 1 osoba. 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: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli

wykaże, że: - wykonawca spełni warunek jeżeli wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed

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

okresie - przynajmniej dwie 250 000 000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy, 00/100)

PLN brutto każda, polegające na opracowaniu i odebraniu przez Zamawiającego dokumentacji

projektowo-kosztorysowej składającej się z projektu budowlanego i projektu wykonawczego,

których przedmiotem była budowa lub rozbudowa, obiektu budowlanego kubaturowego, a

zakres obejmował co najmniej: instalacje i urządzenia elektryczne, instalacje - wod.-kan.,

instalacje i urządzenia cieplne, instalacje gazowe, klimatyzacje i wentylacje mechaniczne oraz

roboty wykończeniowe o wartości robót co najmniej 7 000 000,00 zł brutto każda; - dysponuje

lub wykaże gotowość dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które

posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w następujących specjalnościach: a)

architektonicznej bez ograniczeń - 1 osoba; b) konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń - 1

osoba; c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń - 1 osoba; d) instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - 1

osoba; e) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych - 1 osoba. f)

drogowej bez ograniczeń - 1 osoba. 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
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zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2017-12-12, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: 2017-12-14, godzina: 10:30
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