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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Skołyszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 37044038200000, ul. Skołyszyn 12,
38242 Skołyszyn, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751, e-mail
przetargi@skolyszyn.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.skolyszyn.pl
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: Poza oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale IX pkt
1 SIWZ, w celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są wykazać,
że: • w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali (zrealizowali) roboty odpowiadające swoim
rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zrealizowali co najmniej dwie roboty
polegające na likwidacji, stabilizacji, zabezpieczeniu osuwiska o wartości co najmniej 2 500 000,00 zł.
UWAGA: 1) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub
korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22a pzp minimum jeden wykonawca lub
jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w warunku
udziału w postępowaniu. 2) Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w
walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP
na dzień zawarcia umów o ich wykonanie. • dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie
uczestniczyć w realizacji zamówienia (pełnić funkcję kierownika budowy) posiadającą uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą
doświadczenie w kierowaniu robotami odpowiadającymi swoim rodzajem roboty będące przedmiotem
zamówienia, tj: - kierował co najmniej 2 robotami polegającymi na stabilizacji, zabezpieczeniu,
likwidacji osuwiska. UWAGA: Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może
wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego, która nabyła kwalifikacje zawodowe do
wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi
przepisami, w szczególności z ustawą z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65) oraz
ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), którą przedstawi Zamawiającemu przed zawarciem
umowy. 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 Informacje
dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Poza oświadczeniem, o którym mowa w
Rozdziale IX pkt 1 SIWZ, w celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy
zobowiązani są wykazać, że: • w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali (zrealizowali) roboty
odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zrealizowali co
najmniej dwie roboty polegające na likwidacji, stabilizacji, zabezpieczeniu osuwiska o wartości co
najmniej 2 500 000,00 zł - każda. UWAGA: 1) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22a pzp
minimum jeden wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne
doświadczenie wskazane w warunku udziału w postępowaniu. 2) Wartości podane w dokumentach
potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego
Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów o ich wykonanie. •
dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia (pełnić funkcję
kierownika budowy) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz posiadającą doświadczenie w kierowaniu robotami odpowiadającymi
swoim rodzajem roboty będące przedmiotem zamówienia, tj: - kierował co najmniej 2 robotami
polegającymi na stabilizacji, zabezpieczeniu, likwidacji osuwiska. UWAGA: Wykonawca w celu
wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osobę będącą obywatelem państwa
członkowskiego, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie,
równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), którą
przedstawi Zamawiającemu przed zawarciem umowy. 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 Informacje dodatkowe:

