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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Swarzędz, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. Rynek 1, 62020 Swarzędz, woj.
wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, faks (061) 65 12 211.
Adres strony internetowej (url): http://bip.swarzedz.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne:
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: Zamawiający określa następujące warunki udziału w
postępowaniu: a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
wykonał: -co najmniej trzy roboty budowlane dotyczące budowy lub przebudowy lub remontu
budynku o wartości prac min. 300 000,00 zł brutto każda robota, b) Wykonawca musi wykazać, że
dysponuje wykwalifikowanymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia
posiadającymi uprawnienia: kierownika budowy – uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalności drogowej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290), posiadającego minimum 4 letni staż pracy na stanowisku
kierownika budowy, Uwaga: za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane
zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskim Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12 a
oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz
ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65). Uwaga: staż zawodowy
ustala się licząc od dnia uzyskania uprawnień do dnia otwarcia ofert.(Zamawiający dopuszcza
uprawnienia wydane przed rokiem1994) 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: Wykonawca może w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający określa następujące warunki
udziału w postępowaniu: a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie wykonał: -co najmniej trzy roboty budowlane dotyczące budowy lub przebudowy lub
remontu budynku o wartości prac min. 300 000,00 zł brutto każda robota, b) Wykonawca musi
wykazać, że dysponuje wykwalifikowanymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji

zamówienia posiadającymi uprawnienia: kierownika budowy – uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290), posiadającego
minimum 4 letni staż pracy na stanowisku kierownika budowy, Uwaga: za uprawnienia budowlane
odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom
państw członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
2016r., poz. 65). Uwaga: staż zawodowy ustala się licząc od dnia uzyskania uprawnień do dnia
otwarcia ofert.(Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane przed rokiem1994) 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:
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

