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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 wykaże, że: 1)
dysponuje min. 1 osobą, która
będzie brała udział w realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia do projektowania w
specjalności architektura krajobrazu, lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej
specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, zgodnie z
wymogami ustawy Prawo Budowlane. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
2)
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: a)
min. 2 roboty budowlane,
polegające na zagospodarowaniu terenu zieleni o wartości całości każdej z robót budowlanych min.
50 000 zł wraz z podatkiem VAT lub 2 roboty budowlane, polegające na zagospodarowaniu terenu
zieleni o łącznej wartości całości dwóch robót budowlanych min. 50 000 zł wraz z podatkiem VAT; b)
min. 2 roboty budowlane, które w swym zakresie obejmowały wykonanie obsadzeń
roślinami, c) min. 2 roboty budowlane, polegające na dostawie i montażu wyposażenia placów
zabaw lub siłowni zewnętrznej o wartości całości każdej z robót budowlanych min. 100 000 zł wraz z
podatkiem VAT lub 2 roboty budowlane, polegające na dostawie i montażu wyposażenia placów
zabaw lub siłowni zewnętrznej o łącznej wartości całości dwóch robót budowlanych min. 200 000 zł
wraz z podatkiem VAT oraz potwierdzą, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający dopuszcza wykazanie spełnienia warunków w
zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, przy powoływaniu się na te same roboty dla ppkt. od
a) do c) lub na różne roboty. 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: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia warunki, o których mowa w pkt. III.1) zostaną spełnione wyłącznie jeżeli: a)
w
przypadkach określonych w pkt. III.1.2.1) warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden z wykonawców lub
podwykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunek lub będą łącznie posiadać

środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę określoną w specyfikacji. b) w przypadkach
określonych w pkt. III.1.2.2) warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden z wykonawców lub
podwykonawców spełni warunek lub będą łącznie posiadać wartość ubezpieczenia na kwotę
określoną w specyfikacji. c)
w przypadkach określonych w pkt. III.1.3.1) warunek zostanie
spełniony, jeżeli jeden z wykonawców lub podwykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby
spełni warunek samodzielnie. d)
w przypadkach określonych w pkt. III.1.3.2) warunek zostanie
spełniony, jeżeli jeden z wykonawców lub podwykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby
spełni warunek samodzielnie (nie sumuje się doświadczenia zawodowego - arg. na podstawie
sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 sierpnia 2014 r. [sygn. akt: Sygn. akt: KIO
1495/14]).
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 1) w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie wykonał: a)
min. 2 roboty budowlane, polegające na zagospodarowaniu terenu
zieleni o wartości całości każdej z robót budowlanych min. 50 000 zł wraz z podatkiem VAT lub 2
roboty budowlane, polegające na zagospodarowaniu terenu zieleni o łącznej wartości całości dwóch
robót budowlanych min. 50 000 zł wraz z podatkiem VAT; b) min. 2 roboty budowlane, które w
swym zakresie obejmowały wykonanie obsadzeń roślinami, c) min. 2 roboty budowlane, polegające
na dostawie i montażu wyposażenia placów zabaw lub siłowni zewnętrznej o wartości całości każdej z
robót budowlanych min. 100 000 zł wraz z podatkiem VAT lub 2 roboty budowlane, polegające na
dostawie i montażu wyposażenia placów zabaw lub siłowni zewnętrznej o łącznej wartości całości
dwóch robót budowlanych min. 200 000 zł wraz z podatkiem VAT oraz potwierdzą, że roboty te
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający
dopuszcza wykazanie spełnienia warunków w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, przy
powoływaniu się na te same roboty dla ppkt. od a) do c) lub na różne roboty. 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: W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt.
III.1) zostaną spełnione wyłącznie jeżeli: a)
w przypadkach określonych w pkt. III.1.2.1) warunek
zostanie spełniony, jeżeli jeden z wykonawców lub podwykonawców lub podmiotów
udostępniających zasoby spełni warunek lub będą łącznie posiadać środki finansowe lub zdolność
kredytową na kwotę określoną w specyfikacji. b)
w przypadkach określonych w pkt. III.1.2.2)
warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden z wykonawców lub podwykonawców spełni warunek lub
będą łącznie posiadać wartość ubezpieczenia na kwotę określoną w specyfikacji. c)
w
przypadkach określonych w pkt. III.1.3.2) warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden z wykonawców lub
podwykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunek samodzielnie (nie sumuje
się doświadczenia zawodowego - arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z
dnia 7 sierpnia 2014 r. [sygn. akt: Sygn. akt: KIO 1495/14]).
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 5.1)
W ogłoszeniu jest: 2. W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający wezwie wykonawcę do
dostarczenia następujących dokumentów: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie

wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu 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 zostały wykonane – załącznik nr 5, z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji 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 uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – inne dokumenty, b)
wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami. *Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli
zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) - art. 26 ust. 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
W ogłoszeniu powinno być: 2. W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający wezwie wykonawcę
do dostarczenia następujących dokumentów: a)
wykazu robót budowlanych wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu 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 zostały wykonane – załącznik nr 5, z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji 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 uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – inne dokumenty. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli
zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) - art. 26 ust. 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-15, godzina: 09:45

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2019-04-17, godzina: 11:45

