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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: III.1.3 

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy 

Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał lub wykonuje 

przez okres kolejnych 8 miesięcy – co najmniej jedną usługę w zakresie niniejszego przedmiotu 

zamówienia, tj.: modernizacji terenów zieleni publicznej (budowa chodnika, montaż elementów 

małej architektury oświetlenia, modernizacja szaty roślinnej). z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z 

dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane należycie. b) potencjału osobowego: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje 



zespołem osobowym składającym się z n/w osób, przy czym Zamawiający dopuszcza łączenie 

funkcji: • co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie i kwalifikacje w zakresie pełnienia 

funkcji kierownika budowy, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej, • co najmniej jedną osobą posiadającą 

doświadczenie i kwalifikacje w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie 

wykonywania instalacji i urządzeń elektrycznych, • co najmniej jedną osobą posiadającą 

doświadczenie i kwalifikacje w zakresie pełnienia funkcji kierownika robót ogrodniczych, z 

pięcioletnim doświadczeniem zawodowym, potwierdzonym posiadanymi kwalifikacjami w 

zakresie utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni, posiadającą fachową wiedzę zawodową bądź 

mającą ukończony kurs inspektora nadzoru terenów zieleni. UWAGA: Zamawiający określając 

wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, stosownie do wymogów określonych 

w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.1409 z 

późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 z 

późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane 

obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z 

zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). 

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony 

gdy Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał roboty polegające 

na modernizacji terenów zieleni publicznej obejmujące co najmniej: -budowę chodnika, -montaż 

elementów małej architektury, -montaż oświetlenia - modernizację szaty roślinnej, Wykonawca 

winien wykazać, że ww. roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 

prawidłowo ukończone, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 

rzecz których usługi zostały wykonane. Roboty wymienione powyżej (tj. budowa chodnika, 

montaż elementów małej architektury, montaż oświetlenia oraz modernizacja szaty roślinnej) 

mogą być wykonane w ramach jednej lub większej liczby umów. b)potencjału osobowego: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje 

zespołem osobowym składającym się z n/w osób, przy czym Zamawiający dopuszcza łączenie 



funkcji: • co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie i kwalifikacje w zakresie pełnienia 

funkcji kierownika budowy, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej, • co najmniej jedną osobą posiadającą 

doświadczenie i kwalifikacje w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie 

wykonywania instalacji i urządzeń elektrycznych, • co najmniej jedną osobą posiadającą 

doświadczenie i kwalifikacje w zakresie pełnienia funkcji kierownika robót ogrodniczych, z 

pięcioletnim doświadczeniem zawodowym, potwierdzonym posiadanymi kwalifikacjami w 

zakresie utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni, posiadającą fachową wiedzę zawodową bądź 

mającą ukończony kurs inspektora nadzoru terenów zieleni. UWAGA: Zamawiający określając 

wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, stosownie do wymogów określonych 

w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.1409 z 

późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 z 

późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane 

obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z 

zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). 


