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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Gmina Lublin, Krajowy numer identyfikacyjny 43101951400000, ul. Pl. Króla Władysława 
Łokietka  1, 20-109  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 814 663 000, e-mail 
zamowienia@lublin.eu, faks 814 663 001. 
Adres strony internetowej (url): https://lublin.eu 
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: Zdolność techniczna lub zawodowa. Określenie warunków: Wykonawca winien
wykazać: 1. wykonanie min. 2 robót budowlanych w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej 
lub sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy min. 1000 mm i długości min. 500 mb każda sieć nie 
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 2. dysponowanie osobą/ami posiadającą/ymi 
odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń 
kanalizacyjnych oraz min. 3-letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień 
budowlanych) w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót sieci kanalizacyjnych, 
w tym zrealizowanie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót co najmniej 1 roboty 
budowlanej polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej o średnicy min. 1000 mm i długości 500 
mb. 
W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa. Określenie warunków: 
Wykonawca winien wykazać:1. wykonanie min. 2 robót budowlanych w zakresie budowy sieci 
kanalizacji deszczowej lub sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy min. 800 mm i długości min. 500 
mb każda sieć nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 2. dysponowanie osobą/ami 
posiadającą/ymi odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci 
i urządzeń kanalizacyjnych oraz min. 3-letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień 
budowlanych) w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót sieci kanalizacyjnych, 
w tym zrealizowanie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót co najmniej 1 roboty 
budowlanej polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej o średnicy min. 800 i długości min. 500 
mb. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III 
Punkt: 5.1) 
W ogłoszeniu jest: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 
ostatnich 5 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, potwierdzający wykonanie min. 2 robót 
budowlanych w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej lub sieci kanalizacji sanitarnej o 
średnicy min. 1000 mm i długości min. 500 mb każda sieć z załączeniem dowodów określających 
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji 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 nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne 
dokumenty. 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na 
temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami potwierdzający dysponowanie osobą/ami posiadającą/ymi odpowiednie uprawnienia 
budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń kanalizacyjnych oraz min. 3-
letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji 
kierownika budowy lub kierownika robót sieci kanalizacyjnych, w tym zrealizowanie na 
stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej 
na budowie sieci kanalizacyjnej o średnicy min. 1000 mm i długości 500 mb 
W ogłoszeniu powinno być: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 
ostatnich 5 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, potwierdzający wykonanie min. 2 robót 
budowlanych w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej lub sieci kanalizacji sanitarnej o 
średnicy min. 800 mm i długości min. 500 mb każda sieć z załączeniem dowodów określających 
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji 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 nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne 
dokumenty. 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na 
temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami potwierdzający dysponowanie osobą/ami posiadającą/ymi odpowiednie uprawnienia 
budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń kanalizacyjnych oraz min. 3-
letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji 
kierownika budowy lub kierownika robót sieci kanalizacyjnych, w tym zrealizowanie na 
stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej 
na budowie sieci kanalizacyjnej o średnicy min. 800 mm i długości min. 500 mb 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: Data: 2020-11-12, godzina: 11:00 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: Data: 2020-12-07, godzina: 11:00 


