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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: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: a) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający

uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał w ramach jednej lub kilku umów prace polegające na

zaprojektowaniu co najmniej dwóch placów zabaw o powierzchni min. 200 m² każdy. Składając ofertę na więcej niż jedną część, należy

odpowiednio zsumować powyższe wartości. 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 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności ogólnobudowlanej i

będąca członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego; 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). 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: Nie Informacje dodatkowe:
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W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: a) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał w ramach jednej lub kilku umów prace

polegające na zaprojektowaniu: - dla części 1 – co najmniej dwóch placów zabaw o powierzchni min. 200 m² każdy; - dla części 2 –

co najmniej jednego placu zabaw o powierzchni min. 200 m² każdy. Składając ofertę na więcej niż jedną część, należy odpowiednio

zsumować powyższe wartości. 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 1 osobą posiadającą uprawnienia w specjalności architektoniczne bez ograniczeń i będąca członkiem odpowiedniej izby

samorządu zawodowego; 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).
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