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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 766384-N-2020

Data: 15.12.2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Jastrzębie Zdrój, Krajowy numer identyfikacyjny 27625535800000, ul. Al. Józefa

Piłsudskiego  60, 44-335  Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 47 85 133, e-mail

bzp@um.jastrzebie.pl, faks 32 47 85 350.

Adres strony internetowej (url): https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj

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: Zdolność techniczna lub zawodowa (jeżeli dotyczy) Określenie warunków:

Wykonawca udokumentuje, że dysponuje lub będzie dysponować przy wykonywaniu

zamówienia osobą: 1) pełniącą funkcję Projektanta wiodącego, która posiada: a) uprawnienia

budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub odpowiadające

im ważne uprawnienia do projektowania, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów; b) odpowiednie doświadczenie wykazując, że osoba ta, w okresie

ostatnich 5 lat, wykonała lub bezpośrednio nadzorowała prace projektowe przy co najmniej

jednym projekcie budowlanym związanym z budową, rozbudową lub przebudową budynku,

który spełnia łącznie następujące warunki: • kubatura wynosi powyżej 10 000 m3, • projekt
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obejmował instalację oddymiania i wydzielenia p.poż., • projekt obejmował dostosowanie

budynku dla potrzeb kształcenia specjalnego. Osoba pełniąca funkcję Projektanta wiodącego,

będzie zobowiązana do koordynacji całego procesu projektowego i konsultacyjnego z

Zamawiającym od rozpoczęcia do ukończenia dzieła. 2) pełniącą funkcję Projektanta

konstrukcji, która posiada: a) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w

specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; b) odpowiednie

doświadczenie wykazując, że osoba ta, w ciągu ostatnich 5 lat, wykonała lub bezpośrednio

nadzorowała co najmniej jedną pracą projektową polegającą na zabezpieczeniu budynku na

wpływy eksploatacji górniczej. Uwaga: W przypadku specjalistów zagranicznych

posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczypospolitej Polski wymaga się od

wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12 a ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.). Zamawiający

wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności w realizacji zamówienia wraz z

informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak  nie 0

Informacje dodatkowe: Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia mogą

spełniać łącznie warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 8.1 ppkt 2 lit c)

siwz.

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa (jeżeli dotyczy) Określenie

warunków: Wykonawca udokumentuje, że dysponuje lub będzie dysponować przy

wykonywaniu zamówienia osobą: 1) pełniącą funkcję Projektanta wiodącego, która posiada:

a) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

lub odpowiadające im ważne uprawnienia do projektowania, które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; b) odpowiednie doświadczenie wykazując,

że osoba ta, w okresie ostatnich 15 lat, wykonała lub bezpośrednio nadzorowała prace

projektowe przy co najmniej jednym projekcie budowlanym związanym z budową,

rozbudową lub przebudową budynku, który spełnia łącznie następujące warunki: •kubatura

wynosi min. 10 000 m3, • projekt obejmował instalację oddymiania i wydzielenia p.poż., •

projekt obejmował zagospodarowanie terenu, • projekt obejmował dostosowanie budynku dla

potrzeb kształcenia specjalnego. Pojęcia, takie jak „budowa” , „przebudowa” , „rozbudowa”

należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie Prawo budowlane. Osoba

pełniąca funkcję Projektanta wiodącego, będzie zobowiązana do koordynacji całego procesu
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projektowego i konsultacyjnego z Zamawiającym od rozpoczęcia do ukończenia dzieła. 2)

pełniącą funkcję Projektanta konstrukcji, która posiada: a) uprawnienia budowlane do

projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające

im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów; b) odpowiednie doświadczenie wykazując, że osoba ta, w ciągu

ostatnich 5 lat, wykonała lub bezpośrednio nadzorowała co najmniej jedną pracą projektową

polegającą na zabezpieczeniu budynku na wpływy eksploatacji górniczej. Uwaga: W

przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium

Rzeczypospolitej Polski wymaga się od wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie

warunki opisane w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z

2019 r. poz. 1186 z późn. zm.). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w

ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób

wykonujących czynności w realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak  nie 0 Informacje dodatkowe: Wykonawcy

ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia mogą spełniać łącznie warunek udziału w

postępowaniu, o którym mowa w pkt. 8.1 ppkt 2 lit c) siwz.

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: 08.01.2021, godzina: 10:50,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: 03.02.2021, godzina: 09:50,
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