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INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
Numer: 648622-N-2018 
Data: 15/11/2018 
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: I. wykonanie 
minimum jednego wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego obejmującego budowę 
lub przebudowę obiektu użyteczności publicznej o kubaturze minimum 15 tys. m2, w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie. II. dysponowanie osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia 
budowlane do projektowania w specjalności: 1) architektonicznej; 2) konstrukcyjno-budowlanej; 3) 
inżynieryjnej drogowej, 4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: a) 
telekomunikacyjnych, b) cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) elektrycznych i elektroenergetycznych. (podstawa prawna: art.14 ustawy Prawo budowlane z 
dnia 7 lipca 1994 r. - „Prawo Budowlane” (Dz.U.2018.1202 t.j.) 
W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: I. 
wykonanie minimum jednego wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego obejmującego
budowę lub przebudowę obiektu użyteczności publicznej o kubaturze minimum 15 tys. m3, w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie. II. dysponowanie osobami posiadającymi odpowiednie 
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności: 1) architektonicznej; 2) konstrukcyjno-
budowlanej; 3) inżynieryjnej drogowej, 4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: a) 
telekomunikacyjnych, b) cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) elektrycznych i elektroenergetycznych. (podstawa prawna: art.14 ustawy Prawo budowlane z 
dnia 7 lipca 1994 r. - „Prawo Budowlane” (Dz.U.2018.1202 t.j.) 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III. 
Punkt: 5.1) 
W ogłoszeniu jest: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU: I. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 
wykonane potwierdzający wykonanie minimum jednego wielobranżowego projektu budowlano-
wykonawczego obejmującego budowę lub przebudowę obiektu użyteczności publicznej o 
kubaturze minimum 15 tys. m2 oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały 
wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. II. Wykaz osób, skierowanych przez 
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 



świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania 
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami potwierdzający dysponowanie osobami posiadającymi 
odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności: 1) architektonicznej; 2) 
konstrukcyjno-budowlanej; 3) inżynieryjnej drogowej, 4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń: a) telekomunikacyjnych, b) cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych, c) elektrycznych i elektroenergetycznych. (podstawa prawna: art.14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - „Prawo Budowlane” (Dz.U.2018.1202 t.j.) 
W ogłoszeniu powinno być: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU: I. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 
wykonane potwierdzający wykonanie minimum jednego wielobranżowego projektu budowlano-
wykonawczego obejmującego budowę lub przebudowę obiektu użyteczności publicznej o 
kubaturze minimum 15 tys. m3 oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały 
wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. II. Wykaz osób, skierowanych przez 
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania 
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami potwierdzający dysponowanie osobami posiadającymi 
odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności: 1) architektonicznej; 2) 
konstrukcyjno-budowlanej; 3) inżynieryjnej drogowej, 4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń: a) telekomunikacyjnych, b) cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych, c) elektrycznych i elektroenergetycznych. (podstawa prawna: art.14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - „Prawo Budowlane” (Dz.U.2018.1202 t.j.) 

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: 2018-12-03, godzina: 11:30 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: Data: 2018-12-05, godzina: 11:30 


