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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: - wykonanie co najmniej łącznie 2 (dwóch) zadań wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - z zakresu bezwykopowej renowacji 

kanałów : • co najmniej jedno zadanie było robotą budowlaną obejmującą budowę i/lub odbudowę i/lub rozbudowę i/lub modernizację i/lub 

przebudowę kanałów sanitarnych i/lub deszczowych grawitacyjnych i/lub tłocznych o średnicy nie mniejszej niż 500mm i wartości nie 

mniejszej niż 10 000 000,00 (dziesięć milionów 00/100) złotych brutto, której zakres przedmiotowy obejmował co najmniej bezwykopową 

renowację kanałów poprzez wykonanie powłoki wewnętrznej rurociągów jako rękaw z włókniny np. poliestrowej nasączony żywicami np. 

poliestrowymi utwardzany termicznie instalowany przy pomocy inwersji, • co najmniej jedno zadanie było robotą budowlaną obejmującą 

budowę i/lub odbudowę i/lub rozbudowę i/lub modernizację i/lub przebudowę kanałów sanitarnych i/lub deszczowych grawitacyjnych i/lub 

tłocznych o średnicy nie mniejszej niż 500mm i wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 (pięć milionów 00/100) złotych brutto, której zakres 

podmiotowy obejmował co najmniej bezwykopową renowację kanałów poprzez wykonanie powłoki wewnętrznej rurociągów jako rękaw z 

włókniny np. poliestrowej nasączony żywicami np. poliestrowymi utwardzany termicznie instalowany przy pomocy inwersji, - wykonanie co 

najmniej 1 (jednego) zadania wykonanego nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - z zakresu bezwykopowej renowacji kanałów, z których: • co najmniej jedno 

zadanie - usługi polegające na wykonaniu projektu wykonawczego budowy i/lub odbudowy i/lub rozbudowy i/lub modernizacji i/lub 

przebudowy kanałów sanitarnych i/lub deszczowych grawitacyjnych i/lub tłocznych o długości minimum 2000m i średnicy nie mniejszej niż 

500mm, na podstawie którego wykonano prace i przekazano obiekt do eksploatacji. - dysponuje osobami, które będą skierowane do realizacji 

niniejszego zamówienia, spełniającymi następujące wymagania: • jedną osobą z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*. • jedną osobą na stanowisko Kierownika Budowy z uprawnieniami do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*; osoba przewidziana 

na to stanowisko musi mieć co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika robót instalacyjnych i posiadać 

doświadczenie w pełnieniu obowiązków kierownika robót przy realizacji co najmniej 2 (dwóch) zadań obejmujących renowację bezwykopową 

kanałów poprzez wykonanie powłoki wewnętrznej rurociągów jako rękaw z włókniny poliestrowej nasączony żywicami poliestrowymi 

utwardzany termicznie instalowany przy pomocy inwersji,. (*)Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 
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które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo 

budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65) 

W ogłoszeniu powinno być: - wykonanie co najmniej łącznie 2 (dwóch) zadań wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (pięciu) 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - z zakresu bezwykopowej 

renowacji kanałów : • co najmniej jedno zadanie było robotą budowlaną obejmującą budowę i/lub odbudowę i/lub rozbudowę i/lub 

modernizację i/lub przebudowę kanałów sanitarnych i/lub deszczowych grawitacyjnych i/lub tłocznych o średnicy nie mniejszej niż 500mm i 

wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 (dziesięć milionów 00/100) złotych brutto, której zakres przedmiotowy obejmował co najmniej 

bezwykopową renowację kanałów poprzez wykonanie powłoki wewnętrznej rurociągów jako rękaw z włókniny np. poliestrowej nasączony 

żywicami np. poliestrowymi utwardzany termicznie instalowany przy pomocy inwersji, • co najmniej jedno zadanie było robotą budowlaną 

obejmującą budowę i/lub odbudowę i/lub rozbudowę i/lub modernizację i/lub przebudowę kanałów sanitarnych i/lub deszczowych 

grawitacyjnych i/lub tłocznych o średnicy nie mniejszej niż 500mm i wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 (pięć milionów 00/100) złotych 

brutto, której zakres podmiotowy obejmował co najmniej bezwykopową renowację kanałów poprzez wykonanie powłoki wewnętrznej 

rurociągów jako rękaw z włókniny np. poliestrowej nasączony żywicami np. poliestrowymi utwardzany termicznie instalowany przy pomocy 

inwersji, - wykonanie co najmniej 1 (jednego) zadania wykonanego nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - z zakresu bezwykopowej renowacji kanałów, z 

których: • co najmniej jedno zadanie - usługi polegające na wykonaniu projektu wykonawczego budowy i/lub odbudowy i/lub rozbudowy i/lub 

modernizacji i/lub przebudowy kanałów sanitarnych i/lub deszczowych grawitacyjnych i/lub tłocznych o długości minimum 2000m i średnicy 

nie mniejszej niż 500mm, na podstawie którego wykonano prace i przekazano obiekt do eksploatacji. - dysponuje osobami, które będą 

skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, spełniającymi następujące wymagania: • jedną osobą z uprawnieniami do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia 

budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*. • jedną osobą na stanowisko Kierownika Budowy z uprawnieniami do 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*; 

osoba przewidziana na to stanowisko musi mieć co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika robót instalacyjnych i 

posiadać doświadczenie w pełnieniu obowiązków kierownika robót przy realizacji co najmniej 2 (dwóch) zadań obejmujących renowację 

bezwykopową kanałów poprzez wykonanie powłoki wewnętrznej rurociągów jako rękaw z włókniny poliestrowej nasączony żywicami 

poliestrowymi utwardzany termicznie instalowany przy pomocy inwersji,. (*)Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom 

państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo 

budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). 
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