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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: Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli
Wykonawca wykaże, że: a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty Dla
Części I Za dwie roboty budowlane Zamawiający uzna roboty budowlane związane z budową lub
przebudową drogi z kostki brukowej betonowej o wartości min 1 500 000,00 zł każda oraz załączy
dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów - inne dokumenty. Dla Części II Za dwie roboty budowlane Zamawiający uzna
roboty budowlane związane z budową lub przebudową drogi z kostki brukowej betonowej o wartości
min 250 000,00 zł każda oraz załączy dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób
należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Dla Części III Za dwie
roboty budowlane Zamawiający uzna roboty budowlane związane z budową lub przebudową drogi z
kostki brukowej betonowej o wartości min 600 000,00 zł każda oraz załączy dowody określające,
czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne dokumenty. UWAGA: W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na
więcej niż na jedną część, Zamawiający uzna za spełniony warunek o którym mowa w rozdziale XI
pkt 1.a ppkt 3 lit. a) SIWZ, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem dla najwyższej wartości
części. b) skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, w szczególności odpowiedzialne za
świadczenie usług, kontrolę jakości, kierowanie robotami budowlanymi posiadające kwalifikacje
zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami, tj.: dla części I, II i III - kierownika budowy posiadającego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub
konstrukcyjno-budowlanej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, UWAGA! Przez

ww. uprawnienia budowlane należy rozumieć: uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278). Zamawiający określając wymogi dla osób w
zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2272). UWAGA: W przypadku składania
przez Wykonawcę oferty na więcej niż na jedną część, Zamawiający uzna za spełniony warunek o
którym mowa w rozdziale XI pkt 1.a ppkt 3 lit. b) SIWZ, gdy Wykonawca wykaże dysponowanie
jednym kierownikiem budowy o którym mowa w powyższym punkcie.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca
wykaże, że: a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty Dla Części I Za
dwie roboty budowlane Zamawiający uzna roboty budowlane związane z budową lub przebudową
drogi/ulicy/placów/parkingów z kostki brukowej betonowej o wartości min 1 500 000,00 zł każda
oraz załączy dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Dla Części II Za dwie roboty budowlane
Zamawiający uzna roboty budowlane związane z budową lub przebudową
drogi/ulicy/placów/parkingów z kostki brukowej betonowej o wartości min 250 000,00 zł każda oraz
załączy dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Dla Części III Za dwie roboty budowlane
Zamawiający uzna roboty budowlane związane z budową lub przebudową
drogi/ulicy/placów/parkingów z kostki brukowej betonowej o wartości min 600 000,00 zł każda oraz
załączy dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. UWAGA: W przypadku składania przez
Wykonawcę oferty na więcej niż na jedną część, Zamawiający uzna za spełniony warunek o którym
mowa w rozdziale XI pkt 1.a ppkt 3 lit. a) SIWZ, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem dla
najwyższej wartości części.
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: 2019-08-29, godzina: 09:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze
względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,
negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane
oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Oferty powinny być sporządzone w
języku polskim

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2019-09-03, godzina: 09:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze
względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,
negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane
oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Oferty powinny być sporządzone w
języku polskim

