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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: 1. wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

wykonał: 1) minimum 2 zadania związane z wykonywaniem robót budowlanych przy zabytku

będącym parkiem wpisanym do rejestru zabytków, których wartość wynosiła łącznie min. 2 500

000,00 zł brutto, oraz 2) minimum 2 zadania polegające na układaniu nawierzchni z granitu lub

piaskowca o łącznej wartości min. 1 000 000,00 zł brutto. UWAGA: W przypadku, gdyby

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których

mowa powyżej wykazał zadania wykonane w ramach konsorcjum z innym Wykonawcą, należy

wskazać, jaka część robót oraz o jakiej wartości została wykonana stricte przez Wykonawcę
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biorącego udział w postępowaniu. 2. Wykonawca winien udokumentować, że dysponuje lub

będzie dysponować przy wykonywanych pracach: 1) osobą przyjmującą obowiązki

kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami o

specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 2)

osobami przyjmującymi obowiązki kierowników robót, posiadającymi uprawnienia niezbędne

do wykonywania prac, wymagane przepisami Prawo budowlane, tj.: a. uprawnienia

budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji: wodociągowych i

kanalizacyjnych oraz, b. uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i

instalacji elektrycznych i teletechnicznych 3) osobą przyjmującą obowiązki kierownika robót,

która, zgodnie z treścią ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca

2003 r. zwanej dalej ustawą będzie: a. zobowiązana kierować robotami budowlanymi przy

zabytku wpisanym do rejestru tj. spełniająca wymagania, o których mowa w art. 37 c w/w

ustawy, czyli posiadać: • uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej lub

konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz • doświadczenie w

kierowaniu przez co najmniej 18 miesięcy robotami budowlanymi prowadzonymi przy

zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru. b. zobowiązana kierować pracami

konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi prowadzonymi przy zabytkach będących

parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do

rejestru zabytków tj. spełniająca wymagania, o których mowa w art. 37 b ust.1 w/w ustawy,

czyli posiadać: • ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których

program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w

tym zakresie, oraz • która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego

semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w

pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju

zabytkach wpisanych do rejestru, lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym

instytucją kultury. 4) osobą, która będzie wykonywała prace o charakterze technicznym przy

zabytku będącym parkiem wpisanym do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią

wpisaną do rejestru zabytków i będzie spełniała wymagania, o których mowa w art. 37 b ust.2

ustawy o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.: • czyli posiadała

świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie

średnie lub średnie branżowe i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach
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związanych z pielęgnacją zieleni, albo • przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w tego

rodzaju pracach prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub była zatrudniona

przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury. Uwaga: 1. Zgodnie z treścią art.

37f ustawy przy ustalaniu udziału w robotach budowlanych i konserwatorskich

prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, uwzględnia się również udział w

robotach, prowadzonych przy zabytkach niewpisanych do rejestru, o ile były one

prowadzone przed dniem 26 sierpnia 2011 r. 2. Zgodnie z treścią art. 37g ustawy udział w

robotach budowlanych lub zatrudnienie przy robotach prowadzonych przy zabytkach

wymaga potwierdzenia świadectwami, w tym dotyczących odbytych praktyk zawodowych,

oraz innymi dokumentami zaświadczającymi udział w tych robotach lub zatrudnienie przy

tych robotach wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, na rzecz której te prace,

badania lub roboty były wykonywane, albo przez osobę, pod której nadzorem były

wykonywane lub zaświadczeniami wydanymi przez wojewódzkich konserwatorów

zabytków. 3. Zgodnie z treścią art. 37h ustawy wykształcenie i tytuły zawodowe, o których

mowa w art. 37a, art. 37b, art. 37d i art. 37e ustawy,, mogą być uzyskane poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są one uznawane za równorzędne z wykształceniem i

tytułami zawodowymi uzyskanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie

odrębnych przepisów. 4. Doświadczenie zawodowe, o którym mowa w art. 37a, art. 37b i

art. 37d ustawy, może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile dotyczy

prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich lub badań

architektonicznych, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do inwentarza muzeum lub

zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 ustawy W przypadku,

gdyby osoba wykazana przez Wykonawcą jako kierownik budowy posiadała

udokumentowane doświadczenie, o którym mowa w pkt. c.2.3 ppkt a i/lub ppkt b,

Zamawiający uzna za spełniony powyższy warunek bez konieczności wykazania

dodatkowej osoby na stanowisku kierownika robót budowlanych i/lub osoby kierującej

pracami przy zieleni parkowej. Dopuszcza się łączenie funkcji przez jedną osobę, pod

warunkiem, że osoba ta będzie posiadała wymagane kwalifikacje / doświadczenie (jeżeli są

wymagane). 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 2017 r. poz. 229 z późn. zm.) Zamawiający wymaga od

wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w
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postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności w realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak

Informacje dodatkowe: Sposób spełnienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się

o zamówienie warunków udziału w postępowaniu (powyższą kwestię reguluje art. 23 ust

5 ustawy PZP): - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie spełnianie

warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej oceniane będzie przez

Zamawiającego sumarycznie, z zastrzeżeniem, iż: a) jeden z członków konsorcjum spełni

samodzielnie warunek dotyczący doświadczenia w zakresie wykonania minimum dwóch

zadań związanych z wykonywaniem robót budowlanych przy zabytku będącym parkiem

wpisanych do rejestru zabytków, których wartość łącznie wynosiła min. 2 500 000,00 zł

brutto; b) jeden z członków konsorcjum spełni samodzielnie warunek dotyczący

doświadczenia w zakresie wykonania minimum dwóch zadań polegających na układaniu

nawierzchni z granitu lub piaskowca o łącznej wartości min. 1 000 000,00 zł.

W ogłoszeniu powinno być: 1.wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich 5 lat

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

krótszy – w tym okresie, wykonał: 1)2 zadania polegające na wykonaniu robót

budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu wpisanego do rejestru zabytków

lub w parku wpisanym do rejestru zabytków albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią

wpisaną do rejestru zabytków, których wartość wynosiła łącznie min. 2 500 000,00 zł

brutto oraz 2)2 zadania polegające na układaniu nawierzchni z granitu lub piaskowca o

łącznej wartości min. 1 000 000,00 zł brutto. UWAGA: W przypadku, gdyby Wykonawca

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa

powyżej wykazał zadania wykonane w ramach konsorcjum z innym Wykonawcą, należy

wskazać, jaka część robót oraz o jakiej wartości została wykonana stricte przez

Wykonawcę biorącego udział w postępowaniu. 2.Wykonawca winien udokumentować,

że dysponuje lub będzie dysponować przy wykonywanych pracach: 1)osobą przyjmującą

obowiązki kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania

robotami o specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im ważne

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów, 2)osobami przyjmującymi obowiązki kierowników robót, posiadającymi

uprawnienia niezbędne do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia,

wymagane przepisami Prawo budowlane, tj.: a.uprawnienia budowlane o specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji: wodociągowych i kanalizacyjnych oraz,
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b.uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji

elektrycznych i teletechnicznych 3)osobą przyjmującą obowiązki kierownika robót,

która zobowiązana będzie kierować robotami budowlanymi przy zabytku wpisanym do

rejestru i będzie spełniała wymagania, o których mowa w art. 37 c ustawy z dnia 23

lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 4)osobą przyjmującą

obowiązki kierownika robót która, zobowiązana będzie kierować pracami przy zieleni

zabytkowej wpisanej do rejestru zabytków i będzie spełniała wymagania, o których

mowa w art. 37 b ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece

nad zabytkami. 5)osobą, która będzie wykonywała prace o charakterze technicznym

przy zabytku będącym parkiem wpisanym do rejestru albo innego rodzaju

zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru zabytków i będzie spełniała wymagania, o

których mowa w art. 37 b ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i

opiece nad zabytkami. Uwaga: 1.Zgodnie z treścią art. 37f ustawy przy ustalaniu

udziału w robotach budowlanych i konserwatorskich prowadzonych przy zabytkach

wpisanych do rejestru, uwzględnia się również udział w robotach, prowadzonych przy

zabytkach niewpisanych do rejestru, o ile były one prowadzone przed dniem 26

sierpnia 2011 r. 2.Zgodnie z treścią art. 37g ustawy udział w robotach budowlanych

lub zatrudnienie przy robotach prowadzonych przy zabytkach wymaga potwierdzenia

świadectwami, w tym dotyczących odbytych praktyk zawodowych, oraz innymi

dokumentami zaświadczającymi udział w tych robotach lub zatrudnienie przy tych

robotach wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, na rzecz której te prace,

badania lub roboty były wykonywane, albo przez osobę, pod której nadzorem były

wykonywane lub zaświadczeniami wydanymi przez wojewódzkich konserwatorów

zabytków. 3.Zgodnie z treścią art. 37h ustawy wykształcenie i tytuły zawodowe, o

których mowa w art. 37a, art. 37b, art. 37d i art. 37e ustawy,, mogą być uzyskane poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są one uznawane za równorzędne z

wykształceniem i tytułami zawodowymi uzyskanymi na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej na podstawie odrębnych przepisów. 4.Doświadczenie zawodowe, o którym

mowa w art. 37a, art. 37b i art. 37d ustawy, może być nabyte poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, o ile dotyczy prac konserwatorskich, prac restauratorskich,

badań konserwatorskich lub badań architektonicznych, prowadzonych przy zabytkach

wpisanych do inwentarza muzeum lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których

mowa w art. 14a ust. 2 ustawy W przypadku, gdyby osoba wykazana przez
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Wykonawcą jako kierownik budowy posiadała udokumentowane doświadczenie, o

którym mowa w pkt. c.2. ppkt 3) i/lub ppkt 4), Zamawiający uzna za spełniony

powyższy warunek bez konieczności wykazania dodatkowej osoby na stanowisku

kierownika robót budowlanych i/lub osoby kierującej pracami przy zieleni

parkowej. Dopuszcza się łączenie funkcji przez jedną osobę, pod warunkiem, że

osoba ta będzie posiadała wymagane kwalifikacje / doświadczenie (jeżeli są

wymagane). 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 2017 r. poz. 229 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 Informacje dodatkowe: a)jeden z członków

konsorcjum spełni samodzielnie warunek dotyczący doświadczenia w zakresie

wykonania dwóch zadań polegających na wykonaniu robót budowlanych

związanych z zagospodarowaniem terenu wpisanego do rejestru zabytków lub w

parku wpisanym do rejestru zabytków albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią

wpisaną do rejestru zabytków, których wartość wynosiła łącznie min. 2 500 000,00

zł brutto b)jeden z członków konsorcjum spełni samodzielnie warunek dotyczący

doświadczenia w zakresie wykonania dwóch zadań polegających na układaniu

nawierzchni z granitu lub piaskowca o łącznej wartości min. 1 000 000,00 zł.

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: 01/10/2020, godzina: 10:50

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

do udziału w postępowaniu: Data: 06/11/2020, godzina: 13:20
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