Sprostowanie dotyczące SIWZ nr EUEZ4-Ez1a-4202/8/2014 – poprawione zostają omyłki pisarskie w pkt. 3.1,
oraz sprostowane 7.1, 7.5 i 8.1.3

3. OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA
3.1. Terminy przekazania wszystkich niezbędnych dokumentacji określone są w poniższej
tabeli:
Harmonogram prac projektowych
Termin opracowania
Termin opracowania projektu
wykonawczego koniecznego
do właściwej realizacji i
nadzoru nad jakością robót
wraz ze specyfikacjami i
kosztorysem inwestorskim
liczony od dnia zawarcia
Umowy*

Nadzór autorski – termin realizacji
nadzoru liczony od dnia przekazania
dokumentacji budowlanej wraz z
ostatecznym pozwoleniem na
budowę

Obiekt

Termin opracowania
szczegółowej
koncepcji technicznej
do zatwierdzenia
przez Zamawiającego
liczony od dnia
zawarcia Umowy*

1

2

3

4

5

Hala postojowa pociągu
sieciowego w Sędziszowie

14 dni

40 dni

60 dni

36 miesięcy

dokumentacji budowlanej
wraz ze złożeniem wniosku
o uzyskanie pozwolenia na
budowę liczony od dnia zawarcia
Umowy*

Pozostała treśd punktu 3.1 pozostaje bez zmian.
7. WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY
7.1 W postępowaniu mogą brad udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do
wykluczenia z postępowania oraz spełniający warunki udziału określone w pkt 8.
7.5 O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy ubezpieczeni od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
ubezpieczenia co najmniej 200 000 PLN na jeden wypadek ubezpieczeniowy.

8. DOKUMENTY, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE 7
8.1.3 Na potwierdzenie spełnienia warunków szczegółowych określonych w punkcie 7.2.2
dot. wiedzy i doświadczenia, a uszczegółowionych w punkcie 7.4.1 SIWZ Wykonawca winien
przedłożyd wraz z ofertą wykaz wykonanych – w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
– usług, o których mowa w punkcie 7.4.1, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców usług oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane
należycie (sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ)

