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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Krajowy numer identyfikacyjny 16321074000000, ul. ul.
Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. + 48 22 22 99 931, email centrala@lpr.com.pl, faks +48 22 22 99 933.
Adres strony internetowej (url): www.lpr.com.pl

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: Określenie warunków: O udzielenie zamówienia może ubiegać się
wykonawca, który: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej:

2

(dwie) roboty budowlane polegające na: budowie obiektu budowlanego o kubaturze co najmniej
4 000 m3 każdy, wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych i zewnętrznych - sanitarnych i
elektrycznych, i o wartości każdej z tych robót budowlanych co najmniej 4 000 000,00 zł netto.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także w
przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych
podmiotów na podstawie art. 22a uPzp, wykonaniem w/w robót winien wykazać się co najmniej
jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot na

którego zdolnościach technicznych lub zawodowych Wykonawca polega.

co najmniej 1

(jedną) robotę budowlaną polegającą na: wykonaniu posadzki przemysłowej lub posadzki
betonowej o powierzchni co najmniej 200 m2. W przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także w przypadku, gdy wykonawca polega na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na podstawie art. 22a uPzp,
wykonaniem w/w robót winien wykazać się co najmniej jeden z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot na którego zdolnościach technicznych lub
zawodowych Wykonawca polega. W celu spełnienia ww. warunku posiadania wiedzy i
doświadczenia dopuszczalna jest realizacja przedmiotowych robót w ramach tego samego
zlecenia/umowy. b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 (jedną) osobą skierowaną do
realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie obecnie
obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia), która będzie
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i będzie pełnić funkcję Kierownika Budowy oraz
która kierowała na stanowisku Kierownika Budowy realizacją co najmniej 3 (trzech) robót
budowlanych, obejmujących budowę budynków o powierzchni co najmniej 1000 m2 każdy. W
razie wątpliwości pojęcia użyte w ust. 1 pkt 3 lit. a) i b) są zdefiniowane w ustawie z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane oraz aktach wykonawczych do tej ustawy. W związku z art. 22a
ust. 4 uPzp: W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty
te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: O udzielenie zamówienia może ubiegać się
wykonawca, który: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej:

2

(dwie) roboty budowlane polegające na: budowie obiektu budowlanego o kubaturze co najmniej
4 000 m3 każdy, wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych i zewnętrznych - sanitarnych i
elektrycznych, i o wartości każdej z tych robót budowlanych co najmniej 4 000 000,00 zł brutto.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także w
przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych
podmiotów na podstawie art. 22a uPzp, wykonaniem w/w robót winien wykazać się co najmniej
jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot na
którego zdolnościach technicznych lub zawodowych Wykonawca polega.

co najmniej 1

(jedną) robotę budowlaną polegającą na: wykonaniu posadzki przemysłowej lub posadzki
betonowej o powierzchni co najmniej 200 m2. W przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także w przypadku, gdy wykonawca polega na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na podstawie art. 22a uPzp,
wykonaniem w/w robót winien wykazać się co najmniej jeden z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot na którego zdolnościach technicznych lub
zawodowych Wykonawca polega. W celu spełnienia ww. warunku posiadania wiedzy i
doświadczenia dopuszczalna jest realizacja przedmiotowych robót w ramach tego samego
zlecenia/umowy. b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 (jedną) osobą skierowaną do
realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie obecnie
obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia), która będzie
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i będzie pełnić funkcję Kierownika Budowy oraz
która kierowała na stanowisku Kierownika Budowy realizacją co najmniej 3 (trzech) robót
budowlanych, obejmujących budowę budynków o powierzchni co najmniej 1000 m2 każdy. W
razie wątpliwości pojęcia użyte w ust. 1 pkt 3 lit. a) i b) są zdefiniowane w ustawie z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane oraz aktach wykonawczych do tej ustawy. W związku z art. 22a
ust. 4 uPzp: W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty
te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść
wadium do dnia 25.02.2019 r. do godz. 12:30 w wysokości: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt
tysięcy złotych 00/100). 2. Forma wpłaty wadium: 1) Wadium może być wnoszone w: a)
pieniądzu, płatne na konto 36 1130 1017 0020 1459 3620 0008 w banku BGK S.A., b)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z
tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d)
gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa
w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 110).
W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium 1. Wykonawca jest zobowiązany
wnieść wadium do dnia 08.03.2019 r. do godz. 12:30 w wysokości: 60 000,00 zł (słownie:
sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2. Forma wpłaty wadium: 1) Wadium może być wnoszone
w: a) pieniądzu, płatne na konto 36 1130 1017 0020 1459 3620 0008 w banku BGK S.A., b)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z
tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d)
gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa
w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 110).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-02-25, godzina: 12:30
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-03-08, godzina: 12:30

