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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: Określenie warunków: Zamawiający uznaje, że w wykazaniu minimalnego poziomu zdolności do wykonania zamówienia 

Wykonawcy ubiegający się o realizację zamówienia muszą wykazać się udokumentowanym doświadczeniem – do przetargu mogą 

przystępować Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy to w tym okresie) wykonali zamówienia spełniające następujące warunki B.1. min.(2) dwa zamówienia polegające na budowie, 

rozbudowie, przebudowie lub modernizacji sieci wodociągowych o długości 2 km każde, obejmujące renowację sieci wodociągowej o łącznej 

długości minimum 1 kilometr zrealizowane metodą bezwykopową technologią przewiertu sterowanego. Dopuszcza się metodę bezwykopową 

technologią burstliningu statycznego bądź dynamicznego. Wykonawcy ubiegający się o realizację zamówienia w celu wykazania spełniania 

warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej muszą się wykazać dysponowaniem wykwalifikowanym Personelem technicznym 

odpowiedzialnym za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 1) Wykonawca składa ofertę zobowiązany jest wykazać 

dysponowanie następującym zespołem fachowców: C 1 KIEROWNIK BUDOWY - POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA ROBOTAMI 

BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI: CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, 

GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, C. 2. PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY/MENAGER KONTRAKTU FIDICPOSIADAJĄCY 

WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE W ZARZĄDZANIU KONTRAKTEM REALIZOWANYM W OPARCIU O STANDARDY FIDIC 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: 

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający uznaje, że w wykazaniu minimalnego poziomu zdolności do wykonania 

zamówienia Wykonawcy ubiegający się o realizację zamówienia muszą wykazać się udokumentowanym doświadczeniem – do przetargu mogą 

przystępować Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy to w tym okresie) wykonali zamówienia spełniające następujące warunki B.1. min.(2) dwa zamówienia polegające na budowie, 

rozbudowie, przebudowie lub modernizacji sieci wodociągowych o długości 2 km każde, obejmujące renowację sieci wodociągowej o łącznej 

długości minimum 1 kilometr zrealizowane metodą bezwykopową technologią przewiertu sterowanego. Dopuszcza się metodę bezwykopową 

technologią burstliningu statycznego bądź dynamicznego. Wykonawcy ubiegający się o realizację zamówienia w celu wykazania spełniania 

warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej muszą się wykazać dysponowaniem wykwalifikowanym Personelem technicznym 

odpowiedzialnym za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
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zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 1) Wykonawca składa ofertę zobowiązany jest wykazać 

dysponowanie następującym zespołem fachowców: C 1 KIEROWNIK BUDOWY LUB INSPEKTOR NADZORU - POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA 

DO KIEROWANIA LUB NADZOROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE 

INSTALACJI: CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, C. 2. PRZEDSTAWICIEL 

WYKONAWCY/MENAGER KONTRAKTU FIDIC POSIADAJĄCY WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE W ZARZĄDZANIU KONTRAKTEM REALIZOWANYM W 

OPARCIU O STANDARDY FIDIC 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: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-02-20, godzina: 12:00, 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-02-27, godzina: 12:00, 
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