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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Lipnica Wielka, Krajowy numer identyfikacyjny 49000846000000, ul. Lipnica

Wielka 518  , 34-483  Lipnica Wielka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 18 2634595,

e-mail lipnicaw@gminyrp.pl, faks +48 18 2634597.

Adres strony internetowej (url): www.lipnicawielka.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.1.3

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu

dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: a) wykonał należycie oraz

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedną robotę budowlaną polegające na budowie

budynku wraz z instalacjami i infrastrukturą, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 złotych

brutto (słownie: jeden milion złotych brutto), b) dysponuje następującymi osobami

skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za

kierowanie robotami budowlanymi: /co najmniej/ • jedną osobą, która będzie pełnić funkcję
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kierownika budowy, posiadającą: uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej /wystarczy w ograniczonym

zakresie/, wydane na podstawie aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane lub

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom

państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z

zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii

Europejskiej (Dz.U. z 2016r. poz. 65 z późn. zm.) oraz przynależące do stosownej Izby

Inżynierów Budownictwa (aktualny wpis)/, doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika

budowy lub kierownika robót w realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych

polegających na budowie budynku wraz z instalacjami i infrastrukturą, każda o wartości nie

mniejszej niż 1 000 000,00 złotych brutto (słownie: jeden milion złotych brutto) • jedną osobą

posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

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

wydane na podstawie aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane

obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii

Europejskiej (Dz.U. z 2016r. poz. 65 z późn. zm.) oraz przynależące do stosownej Izby

Inżynierów Budownictwa (aktualny wpis) w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu

zamówienia oraz doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub kierownika

robót w realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych; • jedną osobą posiadającą

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w

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

kanalizacyjnych, wydane na podstawie aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane lub

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia wydane

obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o
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zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii

Europejskiej (Dz.U. z 2016r. poz. 65 z późn. zm.) oraz przynależące do stosownej Izby

Inżynierów Budownictwa (aktualny wpis) do kierowania robotami równoważne do wyżej

wskazanych., w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia oraz

doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w

realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych; Uwaga: Zamawiający dopuszcza

wykazanie tej samej osoby posiadającej uprawnienia w więcej niż jednej ze wskazanych

branż. Kompletne wynagrodzenie całego personelu oraz wszelkie koszty związane z

obsługą muszą być zawarte w cenie oferty Wykonawcy. Zamawiający dokona wstępnej

oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia

Wykonawcy (załącznik nr 2 do SIWZ)

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w

postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: a)

wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył

nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedną robotę

budowlaną polegające na budowie lub przebudowie budynku wraz z instalacjami i

infrastrukturą, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 złotych brutto (słownie: jeden

milion złotych brutto), b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez

Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie

robotami budowlanymi: /co najmniej/ • jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika

budowy, posiadającą: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności konstrukcyjno-budowlanej /wystarczy w ograniczonym zakresie/, wydane na

podstawie aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego

Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz

innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016r. poz.

65 z późn. zm.) oraz przynależące do stosownej Izby Inżynierów Budownictwa (aktualny

wpis)/, doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w

realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie budynku wraz z

instalacjami i infrastrukturą, każda o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 złotych brutto
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(słownie: jeden milion złotych brutto) • jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie

aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia

wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji

Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane

oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach

członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016r. poz. 65 z późn. zm.) oraz przynależące

do stosownej Izby Inżynierów Budownictwa (aktualny wpis) w zakresie niezbędnym do

wykonania przedmiotu zamówienia oraz doświadczenie w sprawowaniu funkcji

kierownika budowy lub kierownika robót w realizacji co najmniej dwóch robót

budowlanych; • jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na

podstawie aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem

art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii

Europejskiej (Dz.U. z 2016r. poz. 65 z późn. zm.) oraz przynależące do stosownej Izby

Inżynierów Budownictwa (aktualny wpis) do kierowania robotami równoważne do wyżej

wskazanych., w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia oraz

doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w

realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych; Uwaga: Zamawiający dopuszcza

wykazanie tej samej osoby posiadającej uprawnienia w więcej niż jednej ze wskazanych

branż. Kompletne wynagrodzenie całego personelu oraz wszelkie koszty związane z

obsługą muszą być zawarte w cenie oferty Wykonawcy. Zamawiający dokona wstępnej

oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia

Wykonawcy (załącznik nr 2 do SIWZ)

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/53d43344-d0de-48b5-a32e-173...

4 z 5 29.01.2021, 16:02



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: 19.01.2021, godzina: 10:00,

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

udziału w postępowaniu: Data: 11.02.2021, godzina: 10:00,
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