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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: Wykonawca spełni warunek jeżeli: c1) należycie wykonał w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym
okresie, w ramach maksymalnie 2 zamówień roboty polegające na termomodernizacji przegród
zewnętrznych o łącznej wartości brutto co najmniej 280 000 zł; - dla obu części c2) należycie
wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
działalności jest krótszy – w tym okresie, w ramach maksymalnie 2 zamówień roboty polegające na
budowie lub wymianie instalacji centralnego ogrzewania o łącznej wartości brutto co najmniej 100
000 zł; - dla obu części c3) dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą pełniącą funkcję
kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz posiadającą doświadczenie w
sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub robót min. 3 lata; c4) dysponuje lub będzie
dysponował min. 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia do
kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
oraz posiadającą doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub robót min. 3 lata.
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca spełni warunek jeżeli: dla części I i dla części II
należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres działalności jest krótszy – w tym okresie, w ramach maksymalnie 2 zamówień roboty
polegające na termomodernizacji przegród zewnętrznych o łącznej wartości brutto co najmniej 280
000 zł; - dla obu części - należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, w ramach maksymalnie 2
zamówień roboty polegające na budowie lub wymianie instalacji centralnego ogrzewania o łącznej
wartości brutto co najmniej 100 000 zł; - dla obu części, Skieruje min. 1 osobę do wykonania
zamówienia publicznego w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą minimum 3
letnie doświadczenie zawodowe w sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub robót, posiadającą
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów - Skieruje min. 1 osobę do wykonania zamówienia publicznego w
zakresie pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającą
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w tej specjalności i posiadającą minimum 3
letnie doświadczenie zawodowe w sprawowaniu funkcji kierownika robót w tej specjalności;

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1)
W ogłoszeniu jest: a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400 000,00 zł Jeżeli Wykonawca składa ofertę
na część I i część II – winien wykazać, że posiada ubezpieczenie OC na łączną sumę gwarancyjną
nie mniejszą niż łączna kwota sum gwarancyjnych wymaganych w warunku dla tych części. a)
wykaz robót budowlanych potwierdzających spełnianie warunku udziału w postepowaniu,
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, w
celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek opisany w rozdz. V ust.1 pkt 2 lit.c1) i c2)
SIWZ (zał. Nr 3a i 3b do oferty) b) dowody określające czy roboty budowlane (wymienione w
wykazie) zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty, w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek opisany w rozdz. V ust.1 pkt 2
lit.c1) i c2) SIWZ; c) wykaz osób, potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu,
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za 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 oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami, w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia
warunek opisany w rozdz. V ust.1 pkt 2 lit.c3)i c4) SIWZ, (zał. Nr 4 do oferty) d) oświadczenie, że
osoby, które będą pełnić funkcję kierownika budowy/robót posiadają wymagane uprawnienia oraz
aktualne zaświadczenie potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego –
(załącznik nr 6 do oferty)
W ogłoszeniu powinno być: a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: dla części I: 400 000,00 zł dla części II: 400
000,00 zł Jeżeli Wykonawca składa ofertę na obie części – winien wykazać, że posiada
ubezpieczenie OC na łączną sumę gwarancyjną nie mniejszą niż łączna kwota sum gwarancyjnych
wymaganych w warunku dla tych części. W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej i
zawodowej a) wykaz robót budowlanych potwierdzających spełnianie warunku udziału w
postepowaniu, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek opisany w rozdz. V ust.1
pkt 2 lit.c SIWZ (zał. Nr 3 do oferty) odpowiednio dla oferowanej części. b) dowody określające
czy roboty budowlane (wymienione w wykazie) zostały wykonane należycie, w szczególności
informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty, w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek opisany w
rozdz. V ust.1 pkt 2 lit.c) SIWZ odpowiednio dla oferowanej części. c) wykaz osób, potwierdzający
spełnianie warunku udziału w postępowaniu, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 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 oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami, w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia warunek opisany w rozdz. V ust.1 pkt 2
lit.c)SIWZ, (zał. Nr 4 do oferty) odpowiednio dla oferowanej części
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest: Wykonawca spełni warunek jeżeli b1) wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400.000 zł
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca spełni warunek jeżeli dla części I - wykaże, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400.000 zł; dla części II -wykaże,
że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400.000 zł;
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2.1)
W ogłoszeniu jest: IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
W ogłoszeniu powinno być: IV 2.1) Kryteria oceny ofert: Cena oferty brutto: 60,00 Okres
gwarancji: 40,00
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: PLN
W ogłoszeniu powinno być: Język Polski

