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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Skoroszyce, Krajowy numer identyfikacyjny 53141294100000, ul. ul. Powstańców Śląskich  17, 48320   Skoroszyce, woj. opolskie,

państwo Polska, tel. 77 4318505 w. 36, e-mail nieruchomosci@skoroszyce.pl, faks .

Adres strony internetowej (url): www.skoroszyce.pl www.bip.skoroszyce.pl

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: Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest w oparciu o dotychczas

realizowane zamówienia oraz osoby wskazane do realizacji zamówienia. Wykonawca w celu potwierdzenia, że :  spełnia

warunek dotyczący zdolności technicznej zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat wykonał minimum trzy

roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie dróg - o wartości minimum 500.000,00 zł brutto każda,  spełnia

warunek dotyczący zdolności zawodowej zobowiązany jest wykazać, iż do realizacji zamówienia skieruje osoby odpowiedzialne za

wykonawstwo robót (przewidzianych do pełnienia funkcji kierownika budowy i robót): branża – drogowa i instalacyjna w zakresie

sieci kanalizacyjnych. a) Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września

2014r. . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r. poz.1278), lub ważne odpowiadające im

uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 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, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.z 2016r., poz.65).

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest w oparciu o

dotychczas realizowane zamówienia oraz osoby wskazane do realizacji zamówienia. Wykonawca w celu potwierdzenia, że : -

spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat wykonał minimum

trzy roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie dróg - o wartości minimum 400.000,00 zł brutto każda, - spełnia

warunek dotyczący zdolności zawodowej zobowiązany jest wykazać, iż do realizacji zamówienia skieruje osoby odpowiedzialne za

wykonawstwo robót (przewidzianych do pełnienia funkcji kierownika budowy i robót): branża – drogowa i instalacyjna w zakresie

sieci kanalizacyjnych. a) Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września

2014r. . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r. poz.1278), lub ważne odpowiadające im

uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 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, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.z 2016r., poz.65).
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