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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Budziszewice, Krajowy numer identyfikacyjny 59064781300000, ul. ul. J. Ch. Paska 66, 97212
Budziszewice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 102 389, e-mail budziszewice@wp.pl, faks 447 102 389.
Adres strony internetowej (url): http://bip.budziszewice.net

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3
W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający uzna
warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że : 1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co
najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie kanalizacji sanitarnej o
długości co najmniej 500 m . Nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych długości kanalizacji. 2)
skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jedną osobę na kierownika budowy, która posiada uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji i sieci sanitarnych bez ograniczeń lub odpowiadające
im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy w odniesieniu
do minimum jednej roboty budowlanej obejmującej budowę, przebudowę lub remont kanalizacji sanitarnej.
Uwaga dot. wymaganych uprawnień budowlanych: Uznane zostaną również uprawnienia budowlane wydane na
zasadach wynikających z ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.z2016r.,poz.65). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie przedmiotowego zamówienia, każdy z Partnerów musi spełniać co najmniej jeden z warunków udziału
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w pkt III.1.3.1-2, tak, by łącznie spełniać obydwa
te warunki. 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: Nie Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający
uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że : 1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co
najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie kanalizacji sanitarnej lub
deszczowej o długości co najmniej 500 m . Nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych długości
kanalizacji. 2) skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jedną osobę na kierownika budowy, która posiada
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji i sieci sanitarnych bez ograniczeń lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów i w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy w
odniesieniu do minimum jednej roboty budowlanej obejmującej budowę, przebudowę lub remont kanalizacji
sanitarnej lub deszczowej . Uwaga dot. wymaganych uprawnień budowlanych: Uznane zostaną również
uprawnienia budowlane wydane na zasadach wynikających z ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.z2016r.,poz.65). W przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia, każdy z Partnerów musi
spełniać co najmniej jeden z warunków udziału dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w
pkt III.1.3.1-2, tak, by łącznie spełniać obydwa te warunki. 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: Nie
Informacje dodatkowe:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-12-04, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę
udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać
powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu > polski
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2017-12-08, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną
potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu > polski
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