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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 4 

W ogłoszeniu jest: (...)3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zapewni także: 1. W zakresie

dotyczącym budynku toalety: 1) rozruch techniczny i technologiczny zainstalowanych urządzeń i

instalacji wraz z wymaganymi do tego produktami, 2) opracowanie wszelkich regulaminów,

instrukcji obsługi i eksploatacji zainstalowanych urządzeń i instalacji, 3) opracowanie dla

obiektów „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”, 4) wyposażenie i oznakowanie obiektu oraz

zagospodarowania terenu w zakresie ochrony przeciwpożarowej, na zasadach określonych w

aktualnie obowiązujących przepisach przeciwpożarowych (m.in.: gaśnice, urządzenia

przeciwpożarowe, drogi ewakuacyjne, plany ewakuacyjne, instrukcje i inne elementy ppoż.), 2.

Sprawdzenie wydajności hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych w zakresie

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, 3. inne dokumenty wymagane do uzyskania

pozwolenia na użytkowanie dla wszystkich obiektów objętych zamówieniem, 4. uzyskanie w



imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu.(...) 

W ogłoszeniu powinno być: (...)3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zapewni także: 1.

W zakresie dotyczącym budynku toalety: 1) opracowanie wszelkich regulaminów, instrukcji

obsługi i eksploatacji zainstalowanych urządzeń i instalacji, 2) opracowanie dla obiektów

„Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”, 3) wyposażenie i oznakowanie obiektu oraz

zagospodarowania terenu w zakresie ochrony przeciwpożarowej, na zasadach określonych w

aktualnie obowiązujących przepisach przeciwpożarowych (m.in.: gaśnice, urządzenia

przeciwpożarowe, drogi ewakuacyjne, plany ewakuacyjne, instrukcje i inne elementy ppoż.), 2.

Sprawdzenie wydajności hydrantów w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, 3.

Inne dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla wszystkich obiektów

objętych zamówieniem, 4. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na

użytkowanie obiektu.(...) 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 4 

W ogłoszeniu jest: (...)13. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez

Wykonawcę wymienionych poniżej kluczowych części zamówienia w zakresie wykonania: robót

drogowych o nawierzchni z mieszanki asfaltowo-mineralnej wraz z towarzysząca infrastrukturą .

(...) 

W ogłoszeniu powinno być: (...)Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez

Wykonawcę wymienionych poniżej kluczowych części zamówienia w zakresie wykonania: robót

drogowych o nawierzchni z mieszanki asfaltowo-mineralnej.(...) 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.3 

W ogłoszeniu jest: (...)Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że: 1) W okresie ostatnich 5

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

w tym okresie: a) wykonał min. 1 robotę w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej

polegające na: budowie i/lub przebudowie dróg o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej

oraz budowie/ i lub przebudowie i/lub rozbudowie sieci wodociągowo-kanalizacyjnych,

energetycznych o łącznej wartości robót co najmniej 2.000.000 zł brutto. (...) 



W ogłoszeniu powinno być: (...)Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że: 1) W okresie

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

jest krótszy – w tym okresie: wykonał min. 1 robotę w zakresie zagospodarowania przestrzeni

publicznej polegającą na budowie lub przebudowie dróg o nawierzchni z mieszanki mineralno-

asfaltowej wraz z budową lub przebudową lub rozbudową sieci wodociągowo-kanalizacyjnych i

energetycznych o wartości robót co najmniej 2.000.000 zł brutto w ramach jednego zadania(...) 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 5.1 

W ogłoszeniu jest: (...) 2) wykaz robót budowlanych (załącznik nr 6 do SIWZ) polegających na

wykonaniu co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na zagospodarowania przestrzeni

publicznej: budowie i/lub przebudowie dróg o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej

oraz budowie/ i lub przebudowie i/lub rozbudowie sieci wodociągowo-kanalizacyjnych,

energetycznych o łącznej wartości robót co najmniej 2.000.000 zł brutto., w okresie ostatnich 5

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat, miejsc wykonania i podmiotów, na rzecz

których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty

zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami są

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane

były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, (...) 

W ogłoszeniu powinno być: (...)2)wykaz robót budowlanych (załącznik nr 6 do SIWZ)

polegających na wykonaniu co najmniej 1 roboty budowlanej w zakresie zagospodarowania

przestrzeni publicznej polegającej na budowie lub przebudowie dróg o nawierzchni z mieszanki

mineralno-asfaltowej wraz z budową lub przebudową lub rozbudową sieci wodociągowo-

kanalizacyjnych i energetycznych o wartości robót co najmniej 2.000.000 zł brutto w ramach

jednego zadania , w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat, miejsc

wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów

określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy

roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,



przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz

którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty(...) 


