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Punkt: 1.3.

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 1.2.1.1. Wykonawcy Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w

okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co

najmniej: - 2 budynków wielokondygnacyjnych (co najmniej trzy kondygnacje), wykonanych w technologii prefabrykowanego szkieletu

drewnianego w technologii modułowo-drewnianej lub technologii prefabrykowanych paneli wraz z instalacjami, zagospodarowaniem terenu oraz

sieciami zewnętrznymi, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 450 m² - wykonaniem co najmniej jednej dokumentacji projektowej budynku

wielokondygnacyjnego wykonanego w konstrukcji prefabrykowanego szkieletu drewnianego w technologii modułowo-drewnianej lub

technologii prefabrykowanych paneli, o powierzchni użytkowej pow. 450 m² Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega, że w

odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), warunek opisany w Rozdziale 2 ust. 1 pkt 1.2.1.1

tiret pierwszy nie podlega sumowaniu. Oznacza to, że jeden z uczestników konsorcjum musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem.

Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia (konsorcjum), warunek opisany w Rozdziale 2 ust. 1 pkt 1.2.1.1 tiret drugi może spełniać dowolny członek konsorcjum. Warunek nie

zostanie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum wykażą się w sumie wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualne nie

wykazał się całym wymaganym doświadczeniem. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów

trzecich, w takim przypadku warunek opisany w Rozdziale 2 ust. 1 pkt 1.2.1.1 nie podlega sumowaniu. Oznacza to, że jeden z podmiotów

trzecich musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem. 1.2.1.2 Osoby Wykonawca musi wskazać osoby, które będą skierowane do

realizacji zamówienia publicznego, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie im

powierzona. Wykonawca na funkcję wymienione poniżej, wskaże osobę: a) do pełnienia funkcji Kierownika budowy, która spełnia następujące

wymagania: - pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji co najmniej 1 budynku wielokondygnacyjnego wraz z instalacjami,

zagospodarowaniem terenu oraz sieciami zewnętrznymi, wykonanego w konstrukcji prefabrykowanego szkieletu drewnianego w technologii

modułowo-drewnianej lub technologii prefabrykowanych paneli, o powierzchni użytkowej pow. 450 m². - posiadającą uprawnienia budowlane do
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kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. b) do pełnienia funkcji kierownictwa robót w pozostałych

branżach przez osobę/osoby: - posiadające uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych; telekomunikacyjnej. - pełnili funkcję kierownika robót w branży sanitarnej przy realizacji co najmniej 1 budynku

wielokondygnacyjnego wraz z instalacjami, zagospodarowaniem terenu oraz sieciami zewnętrznymi, o powierzchni o powierzchni użytkowej

pow. 450 m² . c) projektantem w branży architektonicznej, z uprawnieniami bez ograniczeń, który zaprojektował co najmniej jeden budynek

wielokondygnacyjny wraz z instalacjami, zagospodarowaniem terenu oraz sieciami zewnętrznymi, wykonany w konstrukcji prefabrykowanego

szkieletu drewnianego w technologii modułowo-drewnianej lub technologii prefabrykowanych paneli, o powierzchni użytkowej pow. 450 m²

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), spełnianie warunku w zakresie osób

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wykazuje dowolny uczestnik konsorcjum i doświadczenie może być sumowane.

W ogłoszeniu powinno być: 1.2.1.1. Wykonawcy Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie

ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: - 2

budynków wielokondygnacyjnych (co najmniej dwie kondygnacje naziemne), wykonanych w technologii prefabrykowanego szkieletu

drewnianego w technologii modułowo-drewnianej lub technologii prefabrykowanych paneli wraz z instalacjami, zagospodarowaniem terenu

oraz sieciami zewnętrznymi, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 450 m² - wykonaniem co najmniej jednej dokumentacji projektowej

budynku wielokondygnacyjnego wykonanego w konstrukcji prefabrykowanego szkieletu drewnianego w technologii modułowo-drewnianej

lub technologii prefabrykowanych paneli, o powierzchni użytkowej pow. 450 m² Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega,

że w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), warunek opisany w Rozdziale 2 ust. 1

pkt 1.2.1.1 tiret pierwszy nie podlega sumowaniu. Oznacza to, że jeden z uczestników konsorcjum musi wykazać się całym wymaganym

doświadczeniem. Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia (konsorcjum), warunek opisany w Rozdziale 2 ust. 1 pkt 1.2.1.1 tiret drugi może spełniać dowolny członek

konsorcjum. Warunek nie zostanie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum wykażą się w sumie wymaganym doświadczeniem, ale
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żaden z nich indywidualne nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania

warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach

technicznych lub zawodowych podmiotów trzecich, w takim przypadku warunek opisany w Rozdziale 2 ust. 1 pkt 1.2.1.1 nie podlega

sumowaniu. Oznacza to, że jeden z podmiotów trzecich musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem. 1.2.1.2 Osoby Wykonawca

musi wskazać osoby, które będą skierowane do realizacji zamówienia publicznego, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i

doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie im powierzona. Wykonawca na funkcję wymienione poniżej, wskaże osobę: a) do

pełnienia funkcji Kierownika budowy, która spełnia następujące wymagania: - pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji co

najmniej 1 budynku wielokondygnacyjnego wraz z instalacjami, zagospodarowaniem terenu oraz sieciami zewnętrznymi, wykonanego w

konstrukcji prefabrykowanego szkieletu drewnianego w technologii modułowo-drewnianej lub technologii prefabrykowanych paneli, o

powierzchni użytkowej pow. 450 m². - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń. b) do pełnienia funkcji kierownictwa robót w pozostałych branżach przez osobę/osoby: - posiadające

uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

telekomunikacyjnej. - pełnili funkcję kierownika robót w branży sanitarnej przy realizacji co najmniej 1 budynku wielokondygnacyjnego

wraz z instalacjami, zagospodarowaniem terenu oraz sieciami zewnętrznymi, o powierzchni o powierzchni użytkowej pow. 450 m² . c)

projektantem w branży architektonicznej, z uprawnieniami bez ograniczeń, który zaprojektował co najmniej jeden budynek

wielokondygnacyjny wraz z instalacjami, zagospodarowaniem terenu oraz sieciami zewnętrznymi, wykonany w konstrukcji

prefabrykowanego szkieletu drewnianego w technologii modułowo-drewnianej lub technologii prefabrykowanych paneli, o powierzchni

użytkowej pow. 450 m² W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), spełnianie warunku

w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wykazuje dowolny uczestnik konsorcjum i doświadczenie może

być sumowane.
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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: 2019-07-18, godzina: 10:30,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-22,

godzina: 10:30,
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