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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny
27343728300000, ul. ul. Krasińskiego 14, 40-019 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32
2536713, 2537785, e-mail sekretariat@tbs.katowice.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: Dla potwierdzenia spełnienia tego warunku
Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że: - wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej
dwa (2) zamówienia na roboty budowlane, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (art.3 pkt. 7),
składające się łącznie na budowę dwóch obiektów budowlanych stanowiących sieci kanalizacyjne
o długości nie mniejszej niż 100mb, a wartość każdego zamówienia wyniosła co najmniej 100
000 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych brutto). 2. dysponuje lub będzie dysponował osobami,
które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za
świadczenie usług oraz kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia do

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane, z których co najmniej:

jedna (1) osoba posiada uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby zawodowej,
jedna (1) osoba posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi bez
ograniczeń wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby zawodowej
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:
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:
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Dla potwierdzenia spełnienia tego warunku
Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że: - wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej
dwa (2) zamówienia na roboty budowlane, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (art.3 pkt. 7),
składające się na budowę dwóch obiektów budowlanych stanowiących sieci wodnokanalizacyjne, w tym sieci tłoczne o długości nie mniejszej niż 100mb każda, z których co
najmniej jedna (1) jest siecią kanalizacyjną, a wartość każdego zamówienia wyniosła co najmniej
100 000 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych brutto). 2. dysponuje lub będzie dysponował
osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za
świadczenie usług oraz kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane, z których co najmniej:

jedna (1) osoba posiada uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby zawodowej,
jedna (1) osoba posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi bez
ograniczeń wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby zawodowej
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:
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:

