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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 8.
W ogłoszeniu jest: zakończenia: 2018-09-25
W ogłoszeniu powinno być: zakończenia: 2018-10-25
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3.
W ogłoszeniu jest: 1) Wykonawca wykaże, że: nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie należycie wykonał CZĘŚĆ I - jedną robotę budowlaną polegającą na
budowie, rozbudowie placu zabaw lub siłowni zewnętrznych o wartości minimum 100.000,00
zł brutto oraz potwierdzi, że wskazane roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. CZĘŚĆ II - jedną robotę
budowlaną polegającą na budowie nawierzchni syntetycznej na obiekcie sportowo
rekreacyjnym o wartości minimum 100.000,00 zł brutto oraz potwierdzi, że wskazane roboty
zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone. Przez robotę budowlaną Zamawiający rozumie pojedynczą umowę
albo jedno zlecenie wykonane w ramach umowy, w przypadku gdy umowa obejmowała kilka
zleceń. W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi w wykazie robót wartość wyrażoną w
innej walucie niż PLN, Zamawiający do oceny spełniania warunku przyjmie średni kurs tej
waluty w stosunku do PLN publikowany przez NBP z dnia wszczęcia (ogłoszenia)
niniejszego postępowania. 2) Wykonawca wykaże, że: dysponuje lub będzie dysponował
osobą, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia publicznego, tj.: osoba, które
posiada uprawnienia budowlane zgodne z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie poniższych
specjalności: CZĘŚĆ I - konstrukcyjno-budowlanej, która będzie pełnić funkcję kierownika
budowy. CZĘŚĆ II - konstrukcyjno-budowlanej, która będzie pełnić funkcję kierownika
budowy Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach
odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii

Europejskiej. 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: Tak
W ogłoszeniu powinno być: 1) Wykonawca wykaże, że: nie wcześniej niż w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał CZĘŚĆ I - jedną robotę
budowlaną polegającą na budowie/rozbudowie/przebudowie terenów rekreacyjno-sportowych
np.: place zabaw,siłownie zewnętrzne, skateparki itp., o wartości minimum 100.000,00 zł
brutto oraz potwierdzi, że wskazane roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. CZĘŚĆ II - jedną robotę budowlaną
polegającą na budowie nawierzchni syntetycznej na obiekcie sportowo rekreacyjnym o
wartości minimum 100.000,00 zł brutto oraz potwierdzi, że wskazane roboty zostały
wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone. Przez robotę budowlaną Zamawiający rozumie pojedynczą umowę albo jedno
zlecenie wykonane w ramach umowy, w przypadku gdy umowa obejmowała kilka zleceń. W
przypadku, gdy Wykonawca przedstawi w wykazie robót wartość wyrażoną w innej walucie
niż PLN, Zamawiający do oceny spełniania warunku przyjmie średni kurs tej waluty w
stosunku do PLN publikowany przez NBP z dnia wszczęcia (ogłoszenia) niniejszego
postępowania. 2) Wykonawca wykaże, że: dysponuje lub będzie dysponował osobą, która
zostanie skierowana do realizacji zamówienia publicznego, tj.: osoba, które posiada
uprawnienia budowlane zgodne z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie poniższych specjalności:
CZĘŚĆ I - konstrukcyjno-budowlanej, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy.
CZĘŚĆ II - konstrukcyjno-budowlanej, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach
odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej. 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: Tak
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-07-25, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-07-30, godzina: 12:00,
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.6.
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część I – otwarta strefa aktywności a) roboty
ziemne i przygotowawcze b) nawierzchnia piaskowa placu zabaw c) urządzenia placu zabaw
d) nawierzchnia trawiasta siłowni e) urządzenia siłowni zewnętrznej f) nawierzchnia
chodników i strefy relaksu z kostki betonowej g) montaż urządzeń strefy relaksu h) ławki i

kosze na śmieci i stojaki na rowery i) zieleń i nasadzenia j) ogrodzenie CPV-45000000 – 7 –
roboty budowlane 45110000-1 – roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów
budowlanych; roboty ziemne 45112000-5 – roboty w zakresie usuwania gleby 45212221-1 –
roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 45233200-1 – roboty w
zakresie różnych nawierzchni Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 201810-25 Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin realizacji zamówienia -40,00
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6.
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część II- miasteczko ruchu drogowego a)
nawierzchnie syntetyczne miasteczka ruchu drogowego b) oznakowanie pionowe i poziome
miasteczka ruchu drogowego CPV-45000000 – 7 – roboty budowlane 45110000-1 – roboty w
zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45112000-5 – roboty w
zakresie usuwania gleby 45212221-1 – roboty budowlane związane z obiektami na terenach
sportowych 45233200-1 – roboty w zakresie różnych nawierzchni Czas trwania lub termin
wykonania: data zakończenia: 2018-10-25 Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin realizacji
zamówienia -40,00

