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RZESZÓW, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 858 14 90, e-mail biuro@rof.org.pl, faks . 

Adres strony internetowej (url): 

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: Warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o

udzielenie przedmiotowego zamówienia wykaże, że: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: wykonał w sposób należyty, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego

i prawidłowo ukończył co najmniej 20 szt. wewnętrznych instalacji rozprowadzających czynnik grzewczy do mieszkań w budynkach

wielorodzinnych dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze

koordynatora projektu posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

lub odpowiadające im ważne Uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich

przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ,

zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii

Europejskiej lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia

2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 2 osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu

zamówienia w charakterze projektantów, z których każda posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociąg i kanalizacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących

przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w

państwach członkowskich Unii Europejskiej lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art.

20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz z których

każda posiada doświadczenie w projektowaniu węzłów cieplnych i wewnętrznych instalacji rozprowadzających c.o. i c.w.u. co najmniej trzema

ekipami, składającymi z co najmniej 3 osób posiadającymi doświadczenie w wykonywaniu węzłów cieplnych, podłączeniu ich do sieci

wysokoparametrowej, podłączeniu do instalacji c.w.u., wykonywaniu wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach wielorodzinnych.

UWAGA I: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/Spółka Cywilna) powyższy warunek
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może być spełniony przez wszystkich członków Konsorcjum/ wspólników Spółki Cywilnej wspólnie. UWAGA II: Osoby, które będą uczestniczyć

w wykonywaniu zamówienia muszą posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiednich specjalnościach oraz muszą być

członkami odpowiedniego samorządu zawodowego (aktualne zaświadczenie), dotyczy wszystkich branż biorących udział w realizacji

przedsięwzięcia. UWAGA III: Powyżej wskazany personel Wykonawcy stanowi jedynie minimalne wymagania zamawiającego, co nie zwalnia

Wykonawcy z zapewnienia dodatkowego personelu (zarówno jeśli chodzi o ilość, jak i posiadane uprawnienia oraz doświadczenie) jaki okaże

się niezbędny dla realizacji zamówienia 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 

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca

ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykaże, że: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: wykonał w sposób należyty, w szczególności zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwa zadania obejmujące zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie węzłów

cieplnych w budynkach wielorodzinnych w ilości co najmniej 10 szt. węzłów cieplnych w ramach jednego zadania i wykonał w sposób

należyty, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 20 szt. wewnętrznych instalacji

rozprowadzających czynnik grzewczy do mieszkań w budynkach wielorodzinnych. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: 1 osobą,

która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze koordynatora projektu posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń

w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych o których mowa w ustawie z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne Uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio

obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu

przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz

urbanistów 2 osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze projektantów, z których każda posiada uprawnienia

budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociąg i

kanalizacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju

z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia

budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju,

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub zamierzającymi świadczyć usługi

transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów,

inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz z których każda posiada doświadczenie w projektowaniu węzłów cieplnych i wewnętrznych

instalacji rozprowadzających c.o. i c.w.u. co najmniej trzema ekipami, składającymi z co najmniej 3 osób posiadającymi doświadczenie w

wykonywaniu węzłów cieplnych, podłączeniu ich do sieci wysokoparametrowej, podłączeniu do instalacji c.w.u., wykonywaniu wewnętrznych

instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach wielorodzinnych. UWAGA I: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia (Konsorcjum/Spółka Cywilna) powyższy warunek może być spełniony przez wszystkich członków Konsorcjum/ wspólników Spółki

Cywilnej wspólnie. UWAGA II: Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia muszą posiadać uprawnienia budowlane bez

ograniczeń w odpowiednich specjalnościach oraz muszą być członkami odpowiedniego samorządu zawodowego (aktualne zaświadczenie),

dotyczy wszystkich branż biorących udział w realizacji przedsięwzięcia. UWAGA III: Powyżej wskazany personel Wykonawcy stanowi jedynie

minimalne wymagania zamawiającego, co nie zwalnia Wykonawcy z zapewnienia dodatkowego personelu (zarówno jeśli chodzi o ilość, jak i

posiadane uprawnienia oraz doświadczenie) jaki okaże się niezbędny dla realizacji zamówienia 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 
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