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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Teatr Wybrzeże w Gdańsku, Krajowy numer identyfikacyjny 27910800000, ul. ul. Świętego Ducha 2, 80-834 Gdańsk, woj. pomorskie, państwo
Polska, tel. 58 3011836, e-mail sekretariat@teatrwybrzeze.pl, faks 58 3012046.
Adres strony internetowej (url): www.teatrwybrzeze.pl

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: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) wykonał nie wcześniej
niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa, przebudowa lub remont budynku, o wartości tej roboty nie mniejszej niż 1 500
000 złotych brutto (jeden milion pięćset tysięcy złotych brutto). Uwaga. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
wykonawców (konsorcjum) lub w przypadku polegania na potencjale podmiotu trzeciego (pod warunkiem, że podmiot ten będzie czynnie brał
udział w realizacji zamówienia), Zamawiający dopuszcza możliwość połączenia doświadczenia przez dwóch wykonawców. b) skieruje do
realizacji zamówienia osobę, która pełnić będzie funkcję Kierownika budowy lub Kierownika robót, i posiada uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający określając wymagania w zakresie posiadanych uprawnień
budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) wykonał nie
wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa, przebudowa lub remont budynku, o wartości tej roboty nie mniejszej
niż 1 500 000 złotych brutto (jeden milion pięćset tysięcy złotych brutto). b) skieruje do realizacji zamówienia osobę, która pełnić będzie
funkcję Kierownika budowy lub Kierownika robót, i posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów. Zamawiający określając wymagania w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające
im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a
oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej.
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