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Ogłoszenie nr 500240729-N-2018 z dnia 08-10-2018 r.
Zebrzydowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 629988-N-2018
Data: 01/10/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Zebrzydowice, Krajowy numer identyfikacyjny 27658090000000, ul. ul. ks. A. Janusza 6,
43410 Zebrzydowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 755 107, e-mail ug@zebrzydowice.pl,
faks 324 693 266.
Adres strony internetowej (url): www.zebrzydowice.pl

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: Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał należycie / w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończył /: a/ co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub
remoncie obiektu o kubaturze nie mniejszej niż 3000 m3 i wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00
zł Uwaga nr 2: Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, dla których
wystawiono Świadectwo Przejęcia lub Protokół Odbioru Końcowego. 3.2.2 Wykonawca musi
wykazać dysponowanie / dysponuje lub będzie dysponował / osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia tj.: a/ Kierownik budowy : - / 1 osoba / ma posiadać kwalifikacje: - uprawnienia
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budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej , lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz zrzeszona we właściwym samorządzie
zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r o samorządzie zawodowym
architektów oraz inżynierów budownictwa / test jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1725 z późn. zm.
/ lub spełniająca warunki, o których mowa w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2017 r poz. 1332 z późn. zm / tj. osoba, której
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach
odrębnych lub spełniająca wymogi, o których mowa w art. 20 a ustawy z dnia 15 grudnia 2015
r o samorządzie zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa / „świadczenie usług
transgranicznych” / Uwaga nr 3: Wymienione powyżej osoby winny posiadać biegłą znajomość
języka polskiego. Zamawiający uzna warunek za spełniony również wtedy, gdy Wykonawca na
własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w
kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni na bieżąco
tłumaczenie wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia
Uwaga nr 4: W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania
warunków udziału, waluty innej niż polska / PLN /, w celu jej przeliczenia stosowany będzie
średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał należycie / w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończył /: a/ co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie,
rozbudowie, remoncie lub termomodernizacji obiektu o kubaturze nie mniejszej niż 3000 m3 i
wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł Uwaga nr 2: Za ukończone roboty budowlane
Zamawiający uważa roboty, dla których wystawiono Świadectwo Przejęcia lub Protokół
Odbioru Końcowego. 3.2.2 Wykonawca musi wykazać dysponowanie / dysponuje lub będzie
dysponował / osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a/ Kierownik budowy : - / 1
osoba / ma posiadać kwalifikacje: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej , lub odpowiadające
im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, oraz zrzeszona we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 15.12.2000 r o samorządzie zawodowym architektów oraz inżynierów
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budownictwa / test jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1725 z późn. zm. / lub spełniająca warunki,
o których mowa w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane / tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r poz. 1332 z późn. zm / tj. osoba, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniająca wymogi, o
których mowa w art. 20 a ustawy z dnia 15 grudnia 2015 r o samorządzie zawodowym
architektów oraz inżynierów budownictwa / „świadczenie usług transgranicznych” / Uwaga
nr 3: Wymienione powyżej osoby winny posiadać biegłą znajomość języka polskiego.
Zamawiający uzna warunek za spełniony również wtedy, gdy Wykonawca na własny koszt
zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach
pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni na bieżąco
tłumaczenie wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia
Uwaga nr 4: W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania
warunków udziału, waluty innej niż polska / PLN /, w celu jej przeliczenia stosowany będzie
średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert - do dnia 18.10.2018 r do godz. 09:45
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert - do dnia 22.10.2018 r do godz. 09:45
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