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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: Określenie warunków: I.Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) w

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

wykonał/zakończył w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył roboty budowlane polegające

na wykonaniu budowy lub przebudowy 2 dróg publicznych na terenie miejskim o łącznej wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto. b) w

okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał

należycie co najmniej 2 dokumentacje projektowe, z których każda obejmowała przebudowę/budowę drogi publicznej/dróg publicznych na

terenie miejskim. Uwaga: 1. Pod pojęciami „budowa”, „przebudowa” rozumie się pojęcia zdefiniowane odpowiednio w Art. 3 pkt. 6 i 7a

ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.). 2. Pod pojęciem „dokumentacja projektowa”, Zamawiający

rozumie zakres prac projektowych wskazany w § 4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 r., poz. 1129). 3. Pod pojęciem „teren miejski” – Zamawiający rozumie teren położony w granicach

administracyjnych miasta. 4. Przez definicję drogi należy rozumieć, zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.

z 2018 r. poz. 2068) budowlę wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-

użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym. 5. Pod pojęciem drogi publicznej –

Zamawiający rozumie drogę zaliczoną na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze

zm.) do jednej z kategorii dróg (krajowej, wojewódzkiej, powiatowej, gminnej), z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem,

z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. 6. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie

nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

(konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli

faktycznie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w

zakresie faktycznie wykonanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres

obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur. 7. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty

wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy

waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w

Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank
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Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego

dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. 8. W

przypadku wykazywania ww. warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka

cywilna), a także w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp,

Zamawiający żąda wykazania spełnienia ww. warunku dotyczącego zdolności technicznej w taki sposób, aby co najmniej jeden podmiot

posiadał doświadczenie w wykonaniu zamówienia, o którym mowa w warunku 6.3.3.1. odpowiednio a) i b). 2. Warunek ten zostanie

spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej: a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w

specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od daty składania ofert, sporządziła (autor

lub współautor) co najmniej 2 dokumentacje projektowe lub koncepcje obejmujące przebudowę/budowę dróg publicznych wraz z

odwodnieniem, b) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia przy projektowaniu ww. branży, c)

jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i

elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia przy projektowaniu ww. branży, d) jedną osobą

posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci telekomunikacyjnych (minimalnie w

telekomunikacji przewodowej) oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia przy projektowaniu ww. branży, e) jedną osobą na

stanowisko kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez

ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi ww. specjalności, f) jedną osobą na

stanowisko kierownika robót wodnokanalizacyjnych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w

kierowaniu robotami budowlanymi ww. specjalności, g) jedną osobą na stanowisko kierownika robót energetycznych posiadającą

uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych bez

ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi ww. specjalności, h) jedną osobę na

stanowisku kierownika robót teletechnicznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci teletechnicznych (minimalnie w telekomunikacji przewodowej) oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w

kierowaniu robotami budowlanymi ww. specjalności UWAGA: 1) W przypadku wykazywania warunku przez wykonawców wspólnie

ubiegających się udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) Zamawiający dopuszcza łączne spełnianie warunku. 2)

Zamawiający informuje,iż przy sprawdzeniu doświadczenia ww. osoby, okres w którym była realizowana wskazana usługa – (od data

/dzień, m-c, rok/ do data /dzień, m-c, rok/) Zamawiający przyjmie zasadę: a. w przypadku podania tylko lat - np. 2013-2014 - Zamawiający

do obliczenia wymaganego doświadczenia przyjmie okres 01.01.2013 r.- 31.12.2014 r. b. w przypadku podania miesiąca i roku – np.

04.2013-09.2013 - Zamawiający do obliczenia wymaganego doświadczenia przyjmie okres 01.04.2013 r.-30.09.2013 r. c. w przypadku

podania dokładnego okresu – np. 15.06.2014 r. – 28.04.2015 r. - Zamawiający do obliczenia wymaganego doświadczenia przyjmie okres

15.06.2014 r. - 28.04.2015 r. 3) Uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 07.07.1994 r.

Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.). Osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo budowlane, uzyskały

uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 4) W przypadku Wykonawców

zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo

budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65 ze zm.). 5) W przypadku osób będących obywatelami państw

członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym –

prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią

decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: I.Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) w okresie

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

wykonał/zakończył w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył roboty budowlane polegające

na wykonaniu budowy lub przebudowy 2 dróg publicznych na terenie miejskim o łącznej wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto. b) w

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

wykonał (zakończył) należycie co najmniej 2 dokumentacje projektowe, z których każda obejmowała przebudowę/budowę drogi

publicznej/dróg publicznych na terenie miejskim. Uwaga: 1. Pod pojęciami „budowa”, „przebudowa” rozumie się pojęcia zdefiniowane
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odpowiednio w Art. 3 pkt. 6 i 7a ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.). 2. Pod pojęciem

„dokumentacja projektowa”, Zamawiający rozumie zakres prac projektowych wskazany w § 4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z

dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 r., poz. 1129). 3. Pod pojęciem „teren miejski” –

Zamawiający rozumie teren położony w granicach administracyjnych miasta. 4. Przez definicję drogi należy rozumieć, zgodnie z ustawą

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068) budowlę wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi,

urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną

w pasie drogowym. 5. Pod pojęciem drogi publicznej – Zamawiający rozumie drogę zaliczoną na podstawie ustawy z dnia 21 marca

1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.) do jednej z kategorii dróg (krajowej, wojewódzkiej, powiatowej,

gminnej), z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub

innych przepisach szczególnych. 6. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy)

realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by

Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie nie wykonywał wykazywanego

zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie wykonanego zakresu

prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez

wykonawcę faktur. 7. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż

PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs

danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień

Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji 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 publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. 8. W przypadku

wykazywania ww. warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), a

także w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp, Zamawiający żąda

wykazania spełnienia ww. warunku dotyczącego zdolności technicznej w taki sposób, aby co najmniej jeden podmiot posiadał

doświadczenie w wykonaniu zamówienia, o którym mowa w warunku 6.3.3.1. odpowiednio a) i b). 2. Warunek ten zostanie spełniony,

jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej: a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w

specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od daty składania ofert, sporządziła

(autor lub współautor) co najmniej 2 dokumentacje projektowe lub koncepcje obejmujące przebudowę/budowę dróg publicznych wraz z

odwodnieniem, b) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia przy projektowaniu ww. branży, c)

jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i

elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia przy projektowaniu ww. branży, d) jedną osobą

posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci telekomunikacyjnych (minimalnie w

telekomunikacji przewodowej) oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia przy projektowaniu ww. branży, e) jedną osobą na

stanowisko kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez

ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi ww. specjalności, f) jedną osobą na

stanowisko kierownika robót wodnokanalizacyjnych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w

kierowaniu robotami budowlanymi ww. specjalności, g) jedną osobą na stanowisko kierownika robót energetycznych posiadającą

uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych bez

ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi ww. specjalności, h) jedną osobę na

stanowisku kierownika robót teletechnicznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci teletechnicznych (minimalnie w telekomunikacji przewodowej) oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w

kierowaniu robotami budowlanymi ww. specjalności UWAGA: 1) W przypadku wykazywania warunku przez wykonawców wspólnie

ubiegających się udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) Zamawiający dopuszcza łączne spełnianie warunku. 2)

Zamawiający informuje, iż przy sprawdzeniu doświadczenia ww. osoby, okres w którym była realizowana wskazana usługa – (od data

/dzień, m-c, rok/ do data /dzień, m-c, rok/) Zamawiający przyjmie zasadę: a. w przypadku podania tylko lat - np. 2013-2014 -

Zamawiający do obliczenia wymaganego doświadczenia przyjmie okres 01.01.2013 r.- 31.12.2014 r. b. w przypadku podania miesiąca i
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roku – np. 04.2013-09.2013 - Zamawiający do obliczenia wymaganego doświadczenia przyjmie okres 01.04.2013 r.-30.09.2013 r. c. w

przypadku podania dokładnego okresu – np. 15.06.2014 r. – 28.04.2015 r. - Zamawiający do obliczenia wymaganego doświadczenia

przyjmie okres 15.06.2014 r. - 28.04.2015 r. 3) Uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z

dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.). Osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo

budowlane, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 4) W

przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych

w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65 ze zm.). 5) W przypadku

osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA)-stron umowy

o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na

terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług

transgranicznych.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-04-29, godzina: 13:00

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-04-30, godzina: 11:00
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