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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 postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy,

którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub

zawodowej, tj. Wykonawcy, którzy: 1.1. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed

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

okresie, wykonali, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub rozbudowie lub

przebudowie zewnętrznego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej wraz z

zagospodarowaniem terenu o wartości co najmniej 500 000,00 zł każda; 1.2. dysponują lub będą

dysponować 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi,

o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r.

poz.1333), w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im ważne

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
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przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji (kierownik budowy); W przypadku

Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych

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

budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1333), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22

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

członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 220).

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział

Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności

technicznej lub zawodowej, tj. Wykonawcy, którzy: 1.1. nie wcześniej niż w okresie ostatnich

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

krótszy – w tym okresie, wykonali, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie

lub rozbudowie lub przebudowie zewnętrznego boiska sportowego o nawierzchni

poliuretanowej wraz z zagospodarowaniem terenu o wartości co najmniej 400 000,00 zł

każda; 1.2. dysponują lub będą dysponować 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1333), w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji (kierownik

budowy); W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne

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

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1333), z uwzględnieniem

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

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 220).

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: 2020-09-22, godzina: 10:30,

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

w postępowaniu: Data: 2020-09-25, godzina: 11:30,
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