
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - Skweru im. I. Sendlerowej, Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z pl. Św.

Wojciecha i terenu przed dawną Synagogą

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kielce

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009343

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Rynek 1

1.4.2.) Miejscowość: Kielce

1.4.3.) Kod pocztowy: 25-303

1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.4.7.) Numer telefonu: +48 41 36 76 445

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.bzp@um.kielce.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kielce.eu

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00255672/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-07-14 14:01

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00239203/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
2.3. Nazwa zamówienia albo umowy ramowej

Przed zmianą: 
Zielona rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc

Po zmianie: 
Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - Skweru im. I. Sendlerowej, Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z pl. Św.
Wojciecha i terenu przed dawną Synagogą

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
3.5. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej

Przed zmianą: 
1. Składanie ofert i dokumentów dołączonych do oferty odbywa się wyłącznie za
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego
również na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl;
2. Składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz wszelka pozostała komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
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Wykonawcami odbywa się elektronicznie, wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej: zamowienia.bzp@um.kielce.pl
z powołaniem się w tytule maila na znak sprawy: A-II.271.21.2022.

Po zmianie: 
1. Składanie ofert i dokumentów dołączonych do oferty odbywa się wyłącznie za pośrednictwem „Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl;
2. Składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz wszelka pozostała komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się elektronicznie, wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej: zamowienia.bzp@um.kielce.pl
z powołaniem się w tytule maila na znak sprawy: A-II.271.21.2022.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Zielona rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc
- Skweru im. I. Sendlerowej, Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z pl. Św. Wojciecha i terenu przed dawna synagogą” w czterech
lokalizacjach na terenie Miasta Kielce: Skwer im. I. Sendlerowej, Rynek, ul. Bodzentyńska wraz z pl. Św. Wojciecha oraz
terenem przed dawną synagogą (aleja IX Wieków Kielc). Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1. dla lokalizacji - Skwer im. I. Sendlerowej, Rynek, teren przed dawną synagogą:
1.1. opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zgodnie z zakresem określonym programem funkcjonalno-
użytkowym, warunkami i wytycznymi, opiniami w tym zaleceniem Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, która umożliwi uzyskanie przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu wobec
dokonanego zgłoszenia zamiaru budowy lub innych wymaganych prawem zgód na prowadzenie robót budowlanych;
1.2. wykonanie robót budowlano-montażowych oraz prac w zakresie zieleni na podstawie opracowanej dokumentacji;
1.3. sprawowanie nadzoru autorskiego.
2. dla lokalizacji - ul. Bodzentyńska wraz z pl. Św. Wojciecha:
2.1. wykonanie robót budowlanych i prac w zakresie zieleni na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych dla zakresu objętego pozwoleniem na budowę i zgłoszeniem robót;
2.2. zapewnienie nadzoru archeologicznego i wykonanie badań archeologicznych w zakresie wskazanym przez
Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków w Kielcach

Po zmianie: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc
- Skweru im. I. Sendlerowej, Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z pl. Św. Wojciecha i terenu przed dawną Synagogą, w
czterech lokalizacjach na terenie Miasta Kielce: Skwer im. I. Sendlerowej, Rynek, ul. Bodzentyńska wraz z pl. Św. Wojciecha
oraz teren przed dawną synagogą (aleja IX Wieków Kielc). Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1. dla lokalizacji - Skwer im. I. Sendlerowej, Rynek, teren przed dawną synagogą:
1.1. opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zgodnie z zakresem określonym programem funkcjonalno-
użytkowym, warunkami i wytycznymi, opiniami w tym zaleceniem Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, która umożliwi uzyskanie przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu wobec
dokonanego zgłoszenia zamiaru budowy lub innych wymaganych prawem zgód na prowadzenie robót budowlanych;
1.2. wykonanie robót budowlano-montażowych oraz prac w zakresie zieleni na podstawie opracowanej dokumentacji;
1.3. sprawowanie nadzoru autorskiego.
2. dla lokalizacji - ul. Bodzentyńska wraz z pl. Św. Wojciecha:
2.1. wykonanie robót budowlanych i prac w zakresie zieleni na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych dla zakresu objętego pozwoleniem na budowę i zgłoszeniem robót;
2.2. zapewnienie nadzoru archeologicznego i wykonanie badań archeologicznych w zakresie wskazanym przez
Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków w Kielcach

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej:
1. Warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich siedmiu lat liczonych wstecz od
dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w
sposób należyty co najmniej 2 roboty budowlane, każda o wartości min. 2 000 000 zł brutto, z zakresu budowy, przebudowy,
rozbudowy otwartych przestrzeni publicznych o charakterze placu, skweru, których elementem była komponowana zieleń:
Uwaga!
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a) Dla potrzeb oceny spełniania warunku opisanego w pkt 1., jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych
niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu zamieszczenia
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę
przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.
b) Pod użytymi w SWZ pojęciami:
- „budowa”- należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę,
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;
- „przebudowa”- należy rozumieć definicję określoną w art. 3 pkt. 7a „Prawo Budowlane”;
- „rozbudowa”- należy rozumieć rodzaj budowy, w wyniku której powstaje nowa część istniejącego już obiektu budowlanego.
Po przeprowadzeniu rozbudowy obiektu budowlanego, zwiększa się jego powierzchnia zabudowy (i powierzchnia
użytkowa).
2. Warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia
personel, posiadający niezbędne do realizacji zamówienia kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, w tym co najmniej:
2.1. Projektanta branży architektonicznej, posiadającego:
- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, 
- doświadczenie w wykonaniu co najmniej 2 dokumentacji projektowych budowy, przebudowy, rozbudowy otwartych
przestrzeni publicznych o charakterze placu, skweru o powierzchni min. 3000 m2, których elementem była komponowana
zieleń, w tym jeden z nich był obiektem wpisanym do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora
zabytków lub gminnej ewidencji zabytków prowadzonej przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta,
2.2. Kierownika budowy, posiadającego:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń;
- doświadczenie, polegające na udziale, przez okres co najmniej 18 miesięcy, w robotach budowlanych prowadzonych przy
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, zgodnie z art. 37c
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 710 ze zm.);
- doświadczenie w kierowaniu co najmniej 1 robotą budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie otwartych
przestrzeni publicznych o charakterze placu, skweru o powierzchni min. 3000 m2,
2.3. Osobę do sprawowania funkcji projektanta zieleni, posiadającą:
- wyższe wykształcenie II stopnia na kierunku architektura krajobrazu;
- doświadczenie w wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 4 branżowych
dokumentacji technicznych zieleni realizowanych w ramach wielobranżowych projektów obejmujących przestrzeń publiczną
(tereny parków, skwerów, ogrodów miejskich, parków kieszonkowych, placów publicznych z urządzona zielenią itd.,), w tym
2 dokumentacji, których elementem było wprowadzenie drzew w utwardzone nawierzchnie z wykorzystaniem podłoży
strukturalnych lub systemów antykompresyjnych,
2.4. Osobę do kierowania pracami w zakresie zieleni, posiadającą:
- wyższe wykształcenie na kierunku architektura krajobrazu lub ogrodnictwo, 
- doświadczenie w kierowaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 pracami
związanymi z urządzaniem i pielęgnacją zieleni na terenach przestrzeni publicznej (tereny parków, skwerów, ogrodów
miejskich, parków kieszonkowych, placów publicznych z urządzoną zielenią itd.,).
Uwaga!
Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia
07.07.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z
dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z
2021 r. poz. 1646 ze zm.) lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117).

Po zmianie: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej:
1. Warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich ośmiu lat liczonych wstecz od
dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w
sposób należyty co najmniej 2 roboty budowlane, każda o wartości min. 1 500 000 zł brutto, z zakresu budowy, przebudowy,
rozbudowy otwartych przestrzeni publicznych o charakterze placu, skweru, których elementem była komponowana zieleń:
Uwaga!
a) Dla potrzeb oceny spełniania warunku opisanego w pkt 1., jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych
niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu zamieszczenia
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę
przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu
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w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.
b) Pod użytymi w SWZ pojęciami:
- „budowa”- należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę,
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;
- „przebudowa”- należy rozumieć definicję określoną w art. 3 pkt. 7a „Prawo Budowlane”;
- „rozbudowa”- należy rozumieć rodzaj budowy, w wyniku której powstaje nowa część istniejącego już obiektu budowlanego.
Po przeprowadzeniu rozbudowy obiektu budowlanego, zwiększa się jego powierzchnia zabudowy (i powierzchnia
użytkowa).
2. Warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia
personel, posiadający niezbędne do realizacji zamówienia kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, w tym co najmniej:
2.1. Projektanta branży architektonicznej, posiadającego:
- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, 
- doświadczenie w wykonaniu co najmniej 2 dokumentacji projektowych budowy, przebudowy, rozbudowy otwartych
przestrzeni publicznych o charakterze placu, skweru o powierzchni min. 3000 m2, których elementem była komponowana
zieleń, w tym jeden z nich był obiektem wpisanym do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora
zabytków lub gminnej ewidencji zabytków prowadzonej przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta,
2.2. Kierownika budowy, posiadającego:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń;
- doświadczenie, polegające na udziale, przez okres co najmniej 18 miesięcy, w robotach budowlanych prowadzonych przy
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, zgodnie z art. 37c
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 710 ze zm.);
- doświadczenie w kierowaniu co najmniej 1 robotą budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie otwartych
przestrzeni publicznych o charakterze placu, skweru o powierzchni min. 3000 m2,
2.3. Osobę do sprawowania funkcji projektanta zieleni, posiadającą:
- wyższe wykształcenie II stopnia na kierunku architektura krajobrazu;
- doświadczenie w wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 4 branżowych
dokumentacji technicznych zieleni realizowanych w ramach wielobranżowych projektów obejmujących przestrzeń publiczną
(tereny parków, skwerów, ogrodów miejskich, parków kieszonkowych, placów publicznych z urządzona zielenią itd.,), w tym
2 dokumentacji, których elementem było wprowadzenie drzew w utwardzone nawierzchnie z wykorzystaniem podłoży
strukturalnych lub systemów antykompresyjnych,
2.4. Osobę do kierowania pracami w zakresie zieleni, posiadającą:
- wyższe wykształcenie na kierunku architektura krajobrazu lub ogrodnictwo, 
- doświadczenie w kierowaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 pracami
związanymi z urządzaniem i pielęgnacją zieleni na terenach przestrzeni publicznej (tereny parków, skwerów, ogrodów
miejskich, parków kieszonkowych, placów publicznych z urządzoną zielenią itd.,).
Uwaga!
Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia
07.07.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z
dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z
2021 r. poz. 1646 ze zm.) lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117).

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, liczonych wstecz od dnia w którym
upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
odpowiednie dokumenty;
Uwaga!
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi
wykonawcami, wykaz, o którym mowa wyżej, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten
bezpośrednio uczestniczył.

2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi lub świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
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Po zmianie: 
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat, liczonych wstecz od dnia w którym
upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
odpowiednie dokumenty;
Uwaga!
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi
wykonawcami, wykaz, o którym mowa wyżej, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten
bezpośrednio uczestniczył.

2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi lub świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2022-07-20 12:00

Po zmianie: 
2022-07-25 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2022-07-20 13:00

Po zmianie: 
2022-07-25 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2022-08-18

Po zmianie: 
2022-08-23
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