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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: MINIMALNY POZIOM ZDOLNOŚCI Zamawiający

uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe, zapewniające

należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia publicznego, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a.

wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; co najmniej jedną robotę

polegającą na budowie i/lub rozbudowie i/ lub przebudowie i/ lub remoncie ciągu

komunikacyjnego pieszego lub pieszojezdnego lub alejki, w technologii budowy dróg z

kruszywa mineralnego łamanego, o długości min. 1000 mb oraz co najmniej jedną robotę

polegającą na budowie i/lub rozbudowie i/ lub przebudowie instalacji monitoringu i kanalizacji
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kablowej, o łącznej długości min. 1500 mb. W przypadku Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek można spełnić łącznie. b. dysponuje

lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane

przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj.: minimum jedną osobą, która będzie pełniła

funkcję Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

drogowej, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, liczone od dnia uzyskania

uprawnień, minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika Robót branży

elektrycznej posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,co najmniej 5-letnie

doświadczenie zawodowe, liczone od dnia uzyskania uprawnień. Na podstawie art. 104

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z

późn.zm.), osoby, które przed wejściem w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub

stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w

dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z

treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto

zgodnie z art. 12a ustawy Prawo Budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, mogą również wykonywać osoby,

których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w

przepisach odrębnych. Kierując się powyższymi przepisami, Zamawiający zaakceptuje

uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego,

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne

uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii

Europejskiej. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy

realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu

tych osób: Nie Informacje dodatkowe: 1. Zgodnie z art. 22 a ustawy p.z.p. Wykonawca może

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez

Zamawiającego w Rozdziale V pkt. 2 SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do

konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub
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zawodowych innych podmiotów, niezależenie od charakteru prawnego łączących go z nim

stosunków prawnych. 2. Wykonawca w sytuacji, o której mowa w pkt. 1 musi udowodnić

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. W odniesieniu

do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują

zamówienie, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4. Zamawiający dokona

oceny, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub

zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału w

postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 22 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy p.z.p. 5. Jeżeli

zdolności techniczne lub zawodowe o których mowa w pkt. 1, nie potwierdzą spełniania

przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzić będą wobec tych

podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie

określonym przez Zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,

lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu o którym mowa w pkt. 1. 6.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się

na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych

podmiotach w Oświadczeniu Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w

postępowaniu, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 7. Jeżeli Wykonawca polega na

zasobach innych podmiotów, o których mowa w pkt. 1, Zamawiający będzie wymagał od

Wykonawcy najwyżej ocenionego przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów

dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI SIWZ „B. Dokumenty składane na

wezwanie Zamawiającego” pkt. 2 lit. a.

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: MINIMALNY POZIOM

ZDOLNOŚCI Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne

i zawodowe, zapewniające należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia publicznego,

jeżeli Wykonawca wykaże, że: a. wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w

tym okresie; co najmniej jedną robotę polegającą na budowie i/lub rozbudowie i/ lub
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przebudowie i/ lub remoncie ciągu komunikacyjnego pieszego lub pieszojezdnego lub

alejki lub drogi lub jezdni, w technologii budowy dróg z kruszywa mineralnego

łamanego, o długości min. 1000 mb oraz co najmniej jedną robotę polegającą na budowie

i/lub rozbudowie i/ lub przebudowie instalacji monitoringu i kanalizacji kablowej, o

łącznej długości min. 1500 mb. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia ww. warunek można spełnić łącznie. b. dysponuje lub będzie

dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez

Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj.: minimum jedną osobą, która będzie pełniła

funkcję Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności drogowej, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, liczone od dnia

uzyskania uprawnień, minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika

Robót branży elektrycznej posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych,co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, liczone od dnia

uzyskania uprawnień. Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo

Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn.zm.), osoby, które przed wejściem w

życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania

przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym

zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o

ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto zgodnie z art.

12a ustawy Prawo Budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, mogą również wykonywać osoby,

których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w

przepisach odrębnych. Kierując się powyższymi przepisami, Zamawiający zaakceptuje

uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez

Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w

ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zamawiający wymaga od

wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w
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postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych

osób: Nie Informacje dodatkowe: 1. Zgodnie z art. 22 a ustawy p.z.p. Wykonawca

może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,

określonych przez Zamawiającego w Rozdziale V pkt. 2 SIWZ w stosownych

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na

zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależenie od

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca w

sytuacji, o której mowa w pkt. 1 musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w

szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. W odniesieniu

do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli

podmioty te zrealizują zamówienie, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4.

Zamawiający dokona oceny, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec

tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 22

oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy p.z.p. 5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe o

których mowa w pkt. 1, nie potwierdzą spełniania przez Wykonawcę warunków

udziału w postępowaniu lub zachodzić będą wobec tych podmiotów podstawy

wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez

Zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub

zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu o którym mowa w pkt. 1. 6.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim

powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje

o tych podmiotach w Oświadczeniu Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków

udziału w postępowaniu, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 7. Jeżeli Wykonawca

polega na zasobach innych podmiotów, o których mowa w pkt. 1, Zamawiający będzie

wymagał od Wykonawcy najwyżej ocenionego przedstawienia w odniesieniu do tych
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podmiotów dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI SIWZ „B. Dokumenty

składane na wezwanie Zamawiającego” pkt. 2 lit. a.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: VI

Punkt: 6.2.

W ogłoszeniu jest: 2019-07-19 godzina 10:00

W ogłoszeniu powinno być: 2019-07-23 godzina 10:00
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