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 Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 265422016 z dnia 20160205 r. Ogłoszenie o zamówieniu  Ruda Śląska
Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej na parkingu przy Parku Wodnym Aquadrom Sp.
z o.o. ul. Kłodnicka 95A, 41  706 Ruda Śląska  z podziałem na 2 zadania (tj. zadania 3 i 4 opisane w
dokumentacji projektowej...
Termin składania ofert: 20160222

Numer ogłoszenia: 38204 - 2016; data zamieszczenia: 19.02.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 26542 - 2016 data 05.02.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

AQUADROM Sp. z o.o., ul. Kłodnicka 95A, 41-706 Ruda Śląska, woj. śląskie, tel. 32 797 32 70, fax. 32 797

32 71.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej na parkingu przy

Parku Wodnym Aquadrom Sp. z o.o. ul. Kłodnicka 95A, 41 - 706 Ruda Śląska - z podziałem na 2 zadania

(tj. zadania 3 i 4 opisane w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 9-11 do SIWZ), obejmujące:

1. Podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci elektrycznej budynkowej. 2. Podłączenie instalacji

fotowoltaicznej do sieci OSD zgodnie z Warunkami wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A. Kraków

oddział Terenowy Gliwice wraz z: a) Opracowaniem schematu układu pomiarowego oraz

telemechanicznego w uzgodnieniu z TAURON Dystrybucja S.A. Kraków. b) Wykonaniem układu

pomiarowego i telemechanicznego, odebranym protokolarnie przez TAURON Dystrybucja S.A. Kraków. 3.

Budowę konstrukcji wsporczej pod montaż instalacji fotowoltaicznej. 4. Wykonanie robót rozbiórkowych i

przygotowawczych. 5. Wykonanie robót brukarskich. 6. Wykonanie powykonawczego pomiaru

geodezyjnego oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 7. Przeszkolenie personelu Zamawiającego w

zakresie czynności eksploatacyjnych. W ramach Zadania 3 należy wykonać system fotowoltaiczny na

konstrukcji wsporczej wiat parkingowych o mocy min. 97 kWp, o minimalnej sprawności celki 19,1 %,

uzysku rocznym energii min. 92 300,00 kWh oraz powierzchni czynnej paneli min. 808,3 m2. W zakres

Zadania 3 wchodzi w szczególności: 1. budowa instalacji fotowoltaicznej, która obejmuje: - panele

fotowoltaiczne wykonane w technologii monokrystalicznej. Zainstalowane panele wykonane z połączonych

ze sobą dwóch tafli szkła, pomiędzy którymi umieszczone są ogniwa fotowoltaiczne. Zastosowane panele
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wykonane w formie bezramkowej (brak ramki na obwodzie modułu) należy skierować zgodnie z orientacją

stanowisk postojowych. System fotowoltaiczny należy podłączyć do sieci elektrycznej budynkowej

poprzez specjalny falownik PV w taki sposób, aby dostarczać energię na potrzeby własne budynku. Całość

instalacji należy połączyć zgodnie z systemem fotowoltaicznym, - podłączenie instalacji fotowoltaicznej do

sieci OSD, które należy wykonać zgodnie z Warunkami wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A.

Kraków oddział Terenowy Gliwice wraz z: opracowaniem schematu układu pomiarowego oraz

telemechanicznego w uzgodnieniu z TAURON Dystrybucja S.A. Kraków oddział Terenowy Gliwice,

wykonaniem układu pomiarowego i telemechanicznego, odebranym protokolarnie przez TAURON

Dystrybucja S.A. Kraków oddział Terenowy Gliwice., 2. wykonanie układu pomiarowego energii netto i

brutto wraz z systemem inwerterów, w ramach którego należy wykonać skrzynkę połączeniowo-

zabezpieczającą, którą należy połączyć wewnętrzną magistralą danych z inwerterem w celu monitorowania

poszczególnych sekcji paneli. 3. budowa konstrukcji wsporczej pod montaż instalacji fotowoltaicznej, w

ramach której należy wykonać i zabudować ocynkowaną konstrukcję wiat wsporczych pod instalację

fotowoltaiczną o konstrukcji kratowej słupowo - wiązarowej, 4. wykonanie robót rozbiórkowych i

przygotowawczych polegających na: - demontażu 3 szt. słupów oświetleniowych, - demontażu istniejącej

kostki brukowej, - wykonaniu wykopów pod konstrukcję wsporczą dla instalacji fotowoltaicznej, -

wykonaniu zbrojenia oraz stóp fundamentowych, 5. wykonanie robót brukarskich, polegających na

odbudowie nawierzchni z kostki brukowej (144 m2 gr. 8 cm) wraz z odbudową podbudowy, 6. wykonanie

powykonawczego pomiaru geodezyjnego oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 7. przeszkolenie

personelu Zamawiającego w zakresie czynności eksploatacyjnych. W ramach Zadania 4 należy wykonać

system fotowoltaiczny na konstrukcji wsporczej wiat parkingowych o mocy min. 87,8 kWp, o minimalnej

sprawności celki 19,1 %, uzysku rocznym energii min. 84 600,00 kWh oraz powierzchni czynnej paneli min.

731,66 m2. W zakres Zadania 4 wchodzi w szczególności: 1. budowa instalacji fotowoltaicznej, która

obejmuje: - panele fotowoltaiczne wykonane w technologii monokrystalicznej. Zainstalowane panele

wykonane z połączonych ze sobą dwóch tafli szkła, pomiędzy którymi umieszczone są ogniwa

fotowoltaiczne. Zastosowane panele wykonane w formie bezramkowej (brak ramki na obwodzie modułu)

należy skierować zgodnie z orientacją stanowisk postojowych. System fotowoltaiczny należy podłączyć do

sieci elektrycznej budynkowej poprzez specjalny falownik PV w taki sposób, aby dostarczać energię na

potrzeby własne budynku. Całość instalacji należy połączyć zgodnie z systemem fotowoltaicznym, -

podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci OSD, które należy wykonać zgodnie z Warunkami wydanymi

przez TAURON Dystrybucja S.A. Kraków oddział Terenowy Gliwice wraz z: opracowaniem schematu

układu pomiarowego oraz telemechanicznego w uzgodnieniu z TAURON Dystrybucja S.A. Kraków oddział

Terenowy Gliwice, wykonaniem układu pomiarowego i telemechanicznego, odebranym protokolarnie przez

TAURON Dystrybucja S.A. Kraków oddział Terenowy Gliwice., 2. wykonanie układu pomiarowego energii

netto i brutto wraz z systemem inwerterów, w ramach którego należy wykonać skrzynkę połączeniowo-

zabezpieczającą, którą należy połączyć wewnętrzną magistralą danych z inwerterem w celu monitorowania

poszczególnych sekcji paneli. 3. budowa konstrukcji wsporczej pod montaż instalacji fotowoltaicznej, w
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ramach której należy wykonać i zabudować ocynkowaną konstrukcję wiat wsporczych pod instalację

fotowoltaiczną o konstrukcji kratowej słupowo - wiązarowej, 4. wykonanie robót rozbiórkowych i

przygotowawczych polegających na: - demontażu 3 szt. słupów oświetleniowych, - demontażu istniejącej

kostki brukowej, - wykonaniu wykopów pod konstrukcję wsporczą dla instalacji fotowoltaicznej, -

wykonaniu zbrojenia oraz stóp fundamentowych, 5. wykonanie robót brukarskich, polegających na

odbudowie nawierzchni z kostki brukowej (144 m2 gr. 8 cm) wraz z odbudową podbudowy, 6. wykonanie

powykonawczego pomiaru geodezyjnego oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 7. przeszkolenie

personelu Zamawiającego w zakresie czynności eksploatacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

stanowiące załącznik nr 9 - 11 do SIWZ. Wykonawca przygotowując ofertę winien brać pod uwagę cały

zakres robót ujęty w dokumentacji projektowej (Zadanie nr 3 i Zadanie nr 4). Przedmiar robót należy

traktować jako dokument pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu

zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz

obowiązującymi przepisami. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot

zamówienia na co najmniej: -Panele fotowoltaiczne - 5 lat (60 miesięcy), -Falowniki - 5 lat (60 miesięcy), -

Pozostałe elementy - 5 lat (60 miesięcy). licząc od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy..

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej na parkingu

przy Parku Wodnym Aquadrom Sp. z o.o. ul. Kłodnicka 95A, 41 - 706 Ruda Śląska - z podziałem na 2

zadania (tj. zadania 3 i 4 opisane w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 9-11 do SIWZ),

obejmujące: 1. Podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci elektrycznej budynkowej. 2. Podłączenie

instalacji fotowoltaicznej do sieci OSD zgodnie z Warunkami wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A.

Kraków oddział Terenowy Gliwice wraz z: a) Opracowaniem schematu układu pomiarowego oraz

telemechanicznego w uzgodnieniu z TAURON Dystrybucja S.A. Kraków. b) Wykonaniem układu

pomiarowego i telemechanicznego, odebranym protokolarnie przez TAURON Dystrybucja S.A. Kraków. 3.

Budowę konstrukcji wsporczej pod montaż instalacji fotowoltaicznej. 4. Wykonanie robót rozbiórkowych i

przygotowawczych. 5. Wykonanie robót brukarskich. 6. Wykonanie powykonawczego pomiaru

geodezyjnego oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 7. Przeszkolenie personelu Zamawiającego w

zakresie czynności eksploatacyjnych. W ramach Zadania 3 należy wykonać system fotowoltaiczny na

konstrukcji wsporczej wiat parkingowych o mocy min. 97 kWp, o minimalnej sprawności ogniwa 19,1 %,

uzysku rocznym energii min. 92 300,00 kWh oraz powierzchni czynnej paneli min. 808,3 m2. W zakres

Zadania 3 wchodzi w szczególności: 1. budowa instalacji fotowoltaicznej, która obejmuje: - panele

fotowoltaiczne wykonane w technologii monokrystalicznej. Zainstalowane panele wykonane z połączonych

ze sobą dwóch tafli szkła, pomiędzy którymi umieszczone są ogniwa fotowoltaiczne. Zastosowane panele

wykonane w formie bezramkowej (brak ramki na obwodzie modułu) należy skierować zgodnie z orientacją

stanowisk postojowych. System fotowoltaiczny należy podłączyć do sieci elektrycznej budynkowej

poprzez specjalny falownik PV w taki sposób, aby dostarczać energię na potrzeby własne budynku. Całość

instalacji należy połączyć zgodnie z systemem fotowoltaicznym, - podłączenie instalacji fotowoltaicznej do
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sieci OSD, które należy wykonać zgodnie z Warunkami wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A.

Kraków oddział Terenowy Gliwice wraz z: opracowaniem schematu układu pomiarowego oraz

telemechanicznego w uzgodnieniu z TAURON Dystrybucja S.A. Kraków oddział Terenowy Gliwice,

wykonaniem układu pomiarowego i telemechanicznego, odebranym protokolarnie przez TAURON

Dystrybucja S.A. Kraków oddział Terenowy Gliwice., 2. wykonanie układu pomiarowego energii netto i

brutto wraz z systemem inwerterów, w ramach którego należy wykonać skrzynkę połączeniowo-

zabezpieczającą, którą należy połączyć wewnętrzną magistralą danych z inwerterem w celu monitorowania

poszczególnych sekcji paneli. 3. budowa konstrukcji wsporczej pod montaż instalacji fotowoltaicznej, w

ramach której należy wykonać i zabudować ocynkowaną konstrukcję wiat wsporczych pod instalację

fotowoltaiczną o konstrukcji kratowej słupowo - wiązarowej, 4. wykonanie robót rozbiórkowych i

przygotowawczych polegających na: - demontażu 3 szt. słupów oświetleniowych, - demontażu istniejącej

kostki brukowej, - wykonaniu wykopów pod konstrukcję wsporczą dla instalacji fotowoltaicznej, -

wykonaniu zbrojenia oraz stóp fundamentowych, 5. wykonanie robót brukarskich, polegających na

odbudowie nawierzchni z kostki brukowej (144 m2 gr. 8 cm) wraz z odbudową podbudowy, 6. wykonanie

powykonawczego pomiaru geodezyjnego oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 7. przeszkolenie

personelu Zamawiającego w zakresie czynności eksploatacyjnych. W ramach Zadania 4 należy wykonać

system fotowoltaiczny na konstrukcji wsporczej wiat parkingowych o mocy min. 87,8 kWp, o minimalnej

sprawności ogniwa 19,1 %, uzysku rocznym energii min. 84 600,00 kWh oraz powierzchni czynnej paneli

min. 731,66 m2. W zakres Zadania 4 wchodzi w szczególności: 1. budowa instalacji fotowoltaicznej, która

obejmuje: - panele fotowoltaiczne wykonane w technologii monokrystalicznej. Zainstalowane panele

wykonane z połączonych ze sobą dwóch tafli szkła, pomiędzy którymi umieszczone są ogniwa

fotowoltaiczne. Zastosowane panele wykonane w formie bezramkowej (brak ramki na obwodzie modułu)

należy skierować zgodnie z orientacją stanowisk postojowych. System fotowoltaiczny należy podłączyć do

sieci elektrycznej budynkowej poprzez specjalny falownik PV w taki sposób, aby dostarczać energię na

potrzeby własne budynku. Całość instalacji należy połączyć zgodnie z systemem fotowoltaicznym, -

podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci OSD, które należy wykonać zgodnie z Warunkami wydanymi

przez TAURON Dystrybucja S.A. Kraków oddział Terenowy Gliwice wraz z: opracowaniem schematu

układu pomiarowego oraz telemechanicznego w uzgodnieniu z TAURON Dystrybucja S.A. Kraków oddział

Terenowy Gliwice, wykonaniem układu pomiarowego i telemechanicznego, odebranym protokolarnie przez

TAURON Dystrybucja S.A. Kraków oddział Terenowy Gliwice., 2. wykonanie układu pomiarowego energii

netto i brutto wraz z systemem inwerterów, w ramach którego należy wykonać skrzynkę połączeniowo-

zabezpieczającą, którą należy połączyć wewnętrzną magistralą danych z inwerterem w celu monitorowania

poszczególnych sekcji paneli. 3. budowa konstrukcji wsporczej pod montaż instalacji fotowoltaicznej, w

ramach której należy wykonać i zabudować ocynkowaną konstrukcję wiat wsporczych pod instalację

fotowoltaiczną o konstrukcji kratowej słupowo - wiązarowej, 4. wykonanie robót rozbiórkowych i

przygotowawczych polegających na: - demontażu 3 szt. słupów oświetleniowych, - demontażu istniejącej

kostki brukowej, - wykonaniu wykopów pod konstrukcję wsporczą dla instalacji fotowoltaicznej, -
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wykonaniu zbrojenia oraz stóp fundamentowych, 5. wykonanie robót brukarskich, polegających na

odbudowie nawierzchni z kostki brukowej (144 m2 gr. 8 cm) wraz z odbudową podbudowy, 6. wykonanie

powykonawczego pomiaru geodezyjnego oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 7. przeszkolenie

personelu Zamawiającego w zakresie czynności eksploatacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

stanowiące załącznik nr 9 - 11 do SIWZ. Wykonawca przygotowując ofertę winien brać pod uwagę cały

zakres robót ujęty w dokumentacji projektowej (Zadanie nr 3 i Zadanie nr 4). Przedmiar robót należy

traktować jako dokument pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu

zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz

obowiązującymi przepisami. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot

zamówienia na co najmniej: -Panele fotowoltaiczne - 5 lat (60 miesięcy), -Falowniki - 5 lat (60 miesięcy), -

Pozostałe elementy - 5 lat (60 miesięcy). licząc od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).

W ogłoszeniu jest: O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące

posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. tj. zrealizowali w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co

najmniej jedną robotę budowalną polegającą na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej w przestrzeni miejskiej

z wykorzystaniem ogniw o sprawności celki minimum 19,00 % i zainstalowanej mocy min 150 kW oraz

wartości minimum 3 000 000,00 zł brutto.

W ogłoszeniu powinno być: O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki

dotyczące posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. tj. zrealizowali w okresie ostatnich pięciu (5) lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

co najmniej jedną robotę budowalną polegającą na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej w przestrzeni

miejskiej z wykorzystaniem ogniw o sprawności minimum 19,00 % i zainstalowanej mocy min 150 kW oraz

wartości minimum 3 000 000,00 zł brutto.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).

W ogłoszeniu jest: O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące

dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. tj. dysponują co najmniej poniższymi

osobami, które zostaną wyznaczone przez wykonawcę na: 1. Kierownika Budowy, o co najmniej

następujących kwalifikacjach (łącznie): a) uprawniania do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez

ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów), oraz b) doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(kierowanie lub nadzorowanie) co najmniej jednej roboty budowlanej jako kierownik budowy w ramach której

wykonano instalację fotowoltaiczną w przestrzeni miejskiej o sprawności min 19,00% i wartości minimum 3

000 000,00 zł brutto. 2. Kierownika robót, posiadającego co najmniej (łącznie): a) uprawnienia do
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wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi

w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz b) doświadczenie w pełnieniu

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (kierowanie lub nadzorowanie) co najmniej jednej

roboty budowlanej jako kierownik budowy lub robót w ramach której wykonano instalację fotowoltaiczną w

przestrzeni miejskiej o sprawności min. 19,00 % i wartości minimum 3 000 000,00 zł brutto, 3. Kierownika

robót - posiadającego co najmniej uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów), 4. Kierownika robót - posiadającego co najmniej uprawnienia do wykonywania

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów). 5. Kierownik robót - posiadającego co najmniej

uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń (lub

odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),

Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1409 ze zm.). W przypadku wykonawców zagranicznych,

dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.

12a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18

marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii

Europejskiej (Dz. U. 2008 r. nr 63 poz. 394 ze zm.). Wykonawca musi zagwarantować możliwość

porozumiewania się w języku polskim swojego personelu z przedstawicielami Zamawiającego oraz innymi

osobami i instytucjami uczestniczącymi w procesie realizacji przedmiotu zamówienia..

W ogłoszeniu powinno być: O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki

dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. tj. dysponują co najmniej

poniższymi osobami, które zostaną wyznaczone przez wykonawcę na: 1. Kierownika Budowy, o co

najmniej następujących kwalifikacjach (łącznie): a) uprawniania do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez

ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów), oraz b) doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(kierowanie lub nadzorowanie) co najmniej jednej roboty budowlanej jako kierownik budowy w ramach której

wykonano instalację fotowoltaiczną w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem ogniw o sprawności

minimum 19,00% i wartości minimum 3 000 000,00 zł brutto. 2. Kierownika robót, posiadającego co

najmniej (łącznie): a) uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.
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do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń (lub

odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz b)

doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (kierowanie lub

nadzorowanie) co najmniej jednej roboty budowlanej jako kierownik budowy lub robót w ramach której

wykonano instalację fotowoltaiczną w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem ogniw o sprawności

minimum 19,00 % i wartości minimum 3 000 000,00 zł brutto, 3. Kierownika robót - posiadającego co

najmniej uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (lub

odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), 4.

Kierownika robót - posiadającego co najmniej uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności drogowej bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów). 5. Kierownik robót - posiadającego co najmniej uprawnienia do

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń (lub odpowiadające im

ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), Uprawnienia, o których

mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.

U. z 2013, poz. 1409 ze zm.). W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne

kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca

1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008

r. nr 63 poz. 394 ze zm.). Wykonawca musi zagwarantować możliwość porozumiewania się w języku

polskim swojego personelu z przedstawicielami Zamawiającego oraz innymi osobami i instytucjami

uczestniczącymi w procesie realizacji przedmiotu zamówienia..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5).

W ogłoszeniu jest: Brak.

W ogłoszeniu powinno być: W celu potwierdzenie, że oferowane roboty budowlane odpowiadają

wymaganiom określonym przez Zamawiającego w treści SIWZ i STWiOR, Zamawiający żąda przedłożenia

wraz z ofertą Kart katalogowych lub dokumentacji techniczno ruchowej (DTR) panela fotowoltaicznego

potwierdzające sprawność ogniw fotowoltaicznych na poziomie nie niższym niż 19,1 %.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

22.02.2016 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego: Aquadrom Sp. z o.o. , ul. Kłodnicka 95 A,

41-706 Ruda Śląska, w sekretariacie Zarządu (I piętro)..

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub

ofert: 26.02.2016 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego: Aquadrom Sp. z o.o. , ul. Kłodnicka
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95 A, 41-706 Ruda Śląska, w sekretariacie Zarządu (I piętro)..


