Page 1 of 4

Ogłoszenie nr 500041135-N-2018 z dnia 26-02-2018 r.
Zebrzydowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 518767-N-2018
Data: 15/02/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Zebrzydowice, Krajowy numer identyfikacyjny 27658090000000, ul. ul. ks. A. Janusza 6,
43410 Zebrzydowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 755 107, e-mail ug@zebrzydowice.pl,
faks 324 693 266.
Adres strony internetowej (url): www.zebrzydowice.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: W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej
lub zawodowej Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie przez
Zamawiającego wezwany i przedstawi dokumenty: A) wykaz robót budowanych wykonanych
nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu 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 budowlane zostały
wykonane, wraz 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. Dowodami, o których mowa są
referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
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były wykonane, a jeśli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Na potwierdzenie spełnienia warunku
zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca jest zobowiązany wykazać się nie mniej niż 2
wykonanymi robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie lub remoncie dróg, ulic o
nawierzchni bitumicznej każda o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie. B) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości, kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nich czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi
osobami. Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia posiadały następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz
zakres wykonywanych czynności: 1) kierownik budowy - 1 osoba kwalifikacje zawodowe:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń umożliwiającymi kierowanie robotami drogowymi.
UWAGI: 1. Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że
roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego
należy w wykazie robót budowlanych podać wartość robót odpowiadających zakresowi
warunku. 2. Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona
według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP
obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone
w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach
innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest
wykazać że podmioty te zrealizują roboty budowlane do realizacji których te zdolności są
wymagane.
W ogłoszeniu powinno być: W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności
technicznej lub zawodowej Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie
przez Zamawiającego wezwany i przedstawi dokumenty: A) wykaz robót budowanych
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu 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 budowlane
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zostały wykonane, wraz 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. Dowodami, o których mowa są
referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
były wykonane, a jeśli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Na potwierdzenie spełnienia warunku
zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca jest zobowiązany wykazać się nie mniej niż 2
wykonanymi robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie lub remoncie dróg, ulic o
nawierzchni bitumicznej każda o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie. W przypadku ubiegania się oferentów tylko o zadanie nr 1 –
przebudowa drogi bocznej od ul. Agrestowej w Zebrzydowicach, zamawiający dopuszcza
wykazanie w celu spełnienia warunków zdolności technicznej dwóch prac polegających na
przebudowie lub remoncie dróg lub ulic o nawierzchni z kostki betonowej, których wartość
wynosi co najmniej 200.000,00 zł brutto każda B) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę
do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości,
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informację o podstawie do dysponowania
tymi osobami. Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia posiadały następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz
zakres wykonywanych czynności: 1) kierownik budowy - 1 osoba kwalifikacje zawodowe:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń umożliwiającymi kierowanie robotami drogowymi.
UWAGI: 1. Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że
roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego
należy w wykazie robót budowlanych podać wartość robót odpowiadających zakresowi
warunku. 2. Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona
według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP
obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone
w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach
innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest
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wykazać że podmioty te zrealizują roboty budowlane do realizacji których te zdolności są
wymagane.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert - 2018-03-05 godz. 09:45
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert - 2018-03-06 godz. 09:45
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