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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu, Krajowy numer identyfikacyjny 87152543200000, ul. ul.

Polna  113, 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. (056) 66 44 775, e-mail

pzdtorun@wp.pl, faks .

Adres strony internetowej (url): https://www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 5.1

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: a) wykaz robót budowlanych (Doświadczenie

Wykonawcy) 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 te zostały wykonane, stanowiący oświadczenie zgodne z treścią załącznika do SIWZ. Do

wykazu należy dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane

należycie, w szczególności informacje 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 uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/25a23146-65a8-4088-a8c5-751...
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nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty b) wykaz osób, skierowanych

przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (Potencjał kadrowy), w

szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami

na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie

do dysponowania tymi osobami, stanowiący oświadczenie zgodne z treścią załącznika do

SIWZ; C) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów

dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może

złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez

Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu
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