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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta i Gminy, Krajowy numer identyfikacyjny 51074369200000, ul. ul. Olsztyńska 16,
14-310 Miłakowo, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 897 587 401, e-mail
milakowo@wp.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): https://bip.milakowo.eu/

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: Określenie warunków: • Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane (kontrakty) odpowiadające
swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały
wykonane. Przez „zadanie odpowiadające rodzajem robót budowlanych stanowiących przedmiot
zamówienia” zamawiający rozumie zadanie polegające na remoncie, modernizacji lub budowie
budynku o wartości minimum 500.000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych) dla każdej
roboty (kontraktu). • Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą
wykazać, że chociaż jeden z nich lub łącznie spełniają w/w warunek. • Wykonawca musi
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wykazać, że w celu realizacji przedmiotowego zamówienia dysponuje następującymi osobami
odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi kwalifikacje
zawodowe, uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia tj.: Kierownikiem
robót w specjalności konstrukcyjno - budowlanej pełniącym jednocześnie rolę kierownika
budowy. Minimalne wymagania: posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez
ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umożliwiające
wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym
uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie
przedmiotowego zamówienia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
muszą wykazać, że chociaż jeden z nich lub łącznie spełniają w/w warunek. Zamawiający
określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające
im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych
przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: • Wykonawca musi wykazać, że w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane (kontrakty)
odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te
zostały wykonane. Przez „zadanie odpowiadające rodzajem robót budowlanych stanowiących
przedmiot zamówienia” zamawiający rozumie zadanie polegające na remoncie, modernizacji lub
budowie budynku o wartości minimum 500.000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych)
dla każdej roboty (kontraktu). • Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
muszą wykazać, że chociaż jeden z nich lub łącznie spełniają w/w warunek. • Wykonawca musi
wykazać, że w celu realizacji przedmiotowego zamówienia dysponuje następującymi osobami
odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi kwalifikacje
zawodowe, uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia tj.: Kierownikiem
robót w specjalności konstrukcyjno - budowlanej pełniącym jednocześnie rolę kierownika
budowy. Minimalne wymagania: posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych
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funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do kierowania
robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych
czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia
budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że chociaż jeden
z nich lub łącznie spełniają w/w warunek. Zamawiający określając wymogi w zakresie
posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im
uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo
Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
2008 r., Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).
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