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Ogłoszenie nr 500019063-N-2017 z dnia 28-08-2017 r.

Janowice Wielkie:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 572870-N-2017 

Data: 17/08/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Janowice Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 23082166400000, ul. ul. Kolejowa  2,

58520   Janowice Wielkie, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 515 124, e-mail

ugjanowice@poczta.onet.pl, faks 757 515 124. 

Adres strony internetowej (url): http://www.gmina.janowice.wielkie.sisco.info 

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: Wykonawca przystępujący do niniejszego przetargu

musi posiadać sprzęt, który został wymieniony w dokumentacji technicznej (w szczególności w

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót), aby umożliwiał wykonanie przedmiotu

zamówienia zgodnie z zaprojektowaną technologią robót. Na potwierdzenie spełniania

powyższego warunku Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie zgodne z treścią

załącznika nr 1 do SIWZ. Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawca jest

zobowiązany przedłożyć wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat
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przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w

tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju (w tym długość dróg) i wartości, daty i miejsca

wykonania – zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SIWZ, oraz z załączeniem dowodów

dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób

należyty oraz wskazujących i prawidłowo ukończone tj.: poświadczeń, lub innych dokumentów,

jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie

uzyskać poświadczeń, o których mowa wyżej. W wykazie należy wykazać jedynie te roboty,

które potwierdzą spełnienie warunku, w tym informację o robotach niewykonanych lub

wykonanych nienależycie. Wykaz powinien obejmować roboty w ilości i o zakresie wymaganym

przez Zamawiającego, dla udokumentowania stawianych warunków. Warunek będzie uznany za

spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje, co najmniej 1 osobą kadry technicznej do

wykonywania funkcji kierownika robót, który posiada uprawnienia budowlane w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej, wydane na podstawie art. § 17. 1, art. § 17. 2 lub §

18. 1, 18.2 rozporządzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 Nr 83, poz. 578 z

późn. zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów., wykształcenie wyższe lub średnie techniczne,

o minimalnym doświadczeniu zawodowym – 3 lata jako kierownik robót, ponadto posiadającą

aktualne zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego. Na

potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawca jest zobowiązany:- przedstawić

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu

wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami- zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SIWZ; Jeżeli wskazane wyżej osoby są

obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, mając na względzie obowiązujące w

Polsce przepisy prawa krajowego możliwe jest uzyskanie przez te osoby decyzji w sprawie

uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE, po

przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ na

zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63,
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poz. 394). W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie

niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje i

doświadczenie - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy

w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku. 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: Tak 

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków:Wykonawca przystępujący do niniejszego

przetargu musi posiadać sprzęt, który został wymieniony w dokumentacji technicznej (w

szczególności w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót), aby umożliwiał wykonanie

przedmiotu zamówienia zgodnie z zaprojektowaną technologią robót. Na potwierdzenie

spełniania powyższego warunku Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie zgodne z

treścią załącznika nr 1 do SIWZ. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat (jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie ) wykonał zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim

zakresem budowę lub przebudowę murów oporowych ( drogi, rzeki, potoku, skarpy …) o

długości co najmniej 100 m. Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawca jest

zobowiązany przedłożyć wykaz robót budowlanych wykonanych 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 (w tym długość dróg) i wartości, daty i miejsca

wykonania – zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SIWZ, oraz z załączeniem dowodów

dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób

należyty oraz wskazujących i prawidłowo ukończone tj.: poświadczeń, lub innych dokumentów,

jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie

uzyskać poświadczeń, o których mowa wyżej. W wykazie należy wykazać jedynie te roboty,

które potwierdzą spełnienie warunku, w tym informację o robotach niewykonanych lub

wykonanych nienależycie. Wykaz powinien obejmować roboty w ilości i o zakresie wymaganym

przez Zamawiającego, dla udokumentowania stawianych warunków. Warunek będzie uznany za

spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje, co najmniej 1 osobą kadry technicznej do

wykonywania funkcji kierownika robót, który posiada uprawnienia budowlane w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej, wydane na podstawie art. § 17. 1, art. § 17. 2 lub §
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18. 1, 18.2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 Nr 83, poz. 578 z

późn. zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów., wykształcenie wyższe lub średnie techniczne,

o minimalnym doświadczeniu zawodowym – 3 lata jako kierownik robót, ponadto posiadającą

aktualne zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego. Na

potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawca jest zobowiązany: - przedstawić

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu

wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami - zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SIWZ; Jeżeli wskazane wyżej osoby są

obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, mając na względzie obowiązujące w

Polsce przepisy prawa krajowego możliwe jest uzyskanie przez te osoby decyzji w sprawie

uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE, po

przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ na

zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63,

poz. 394). W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie

niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje i

doświadczenie - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy

w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku. 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: Tak 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2017-09-01, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze
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względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,

negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane

oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2017-09-04, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,

negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane

oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski 


