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Ogłoszenie nr 540002826-N-2019 z dnia 07-01-2019 r.
Dobroń:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 656247-N-2018
Data: 03/12/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Dobroń, Krajowy numer identyfikacyjny 73093462500000, ul. ul. 11 Listopada 9, 95082
Dobroń, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 043 6772683, 6772130, e-mail sekretarz@dobron.ug.gov.pl,
faks 436 772 679.
Adres strony internetowej (url): www.dobron.ug.gov.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: a) w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie
zrealizował w sposób należyty, minimum 1 zamówienia polegającego na wykonaniu robót
budowlanych przy budynkach użyteczności publicznej o wartości robót budowlanych co najmniej 5
000 000,00 zł brutto. Uwaga: dowodami, o których mowa powyżej są zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 1
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
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może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z
2016 r., poz. 1126), 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:
Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej walucie niż
PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na
PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z
dnia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku publikacji
ogłoszenia w sobotę Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego
bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia
roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym:
http://www.nbp.pl /home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm W przypadku, gdy Zamawiający jest
podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane w wykazie, o
którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. Ocena spełniania ww. warunku zostanie
dokonana zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia
warunek dotyczący posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, jeżeli oprócz oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, przedłoży wykaz wymienionych wyżej robót
budowlanych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ wraz z dowodami, że roboty
zostały wykonane należycie. b) w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia:
Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: - Kierownik
budowy i kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych – posiadający uprawnienia budowlane bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz minimum 5 letnie doświadczenie
zawodowe na stanowisku kierownika budowy. - Kierownik robót sanitarnych – min. jedna osoba
posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; oraz minimum 3
letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót bądź inspektora nadzoru branży
sanitarnej. - Kierownik robót elektrycznych – min. jedna osoba posiadająca uprawnienia
budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych, oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe na
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stanowisku kierownika robót bądź inspektora nadzoru branży elektrycznej. Powyższe
wymagania należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego, które odnoszą się
tylko i wyłącznie do personelu kluczowego Wykonawcy. Oprócz ww. osób Wykonawca musi
zapewnić odpowiedni zespół będący w stanie wykonać przedmiotowe zamówienie w
wyznaczonym terminie. Zamawiający dopuszcza łączenie w/w funkcji jeśli wykazana osoba
posiada wymagane uprawnienia i doświadczenie. Osoby, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia muszą posiadać wymagane uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w odpowiedniej specjalności, zgodnie z
ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) oraz
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą
również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na
zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). Ocena spełniania ww. warunku
zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia. Zamawiający uzna, że Wykonawca
spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, przedłoży wypełniony załącznik nr 5 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: a) w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym
okresie zrealizował w sposób należyty, minimum 1 zamówienie polegające na
budowie/przebudowie/rozbudowie budynku użyteczności publicznej o wartości robót
budowlanych co najmniej 5 000 000,00 zł brutto. Uwaga: dowodami, o których mowa powyżej
są zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), referencje bądź inne
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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: Jeżeli Wykonawca
przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej walucie niż PLN, to dla
potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg
średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku publikacji
ogłoszenia w sobotę Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego
bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia
roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym:
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm W przypadku, gdy Zamawiający jest
podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane w wykazie, o
którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. Ocena spełniania ww.
warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia. Zamawiający uzna, że
Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,
jeżeli oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, przedłoży
wykaz wymienionych wyżej robót budowlanych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do
SIWZ wraz z dowodami, że roboty zostały wykonane należycie. b) w zakresie osób zdolnych
do wykonania zamówienia: Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie
dysponował co najmniej: - Kierownik budowy i kierownik robót konstrukcyjnobudowlanych – posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej, oraz minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku
kierownika budowy. - Kierownik robót sanitarnych – min. jedna osoba posiadająca
uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; oraz minimum
3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót bądź inspektora nadzoru
branży sanitarnej. - Kierownik robót elektrycznych – min. jedna osoba posiadająca
uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, oraz minimum 3 letnie
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doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót bądź inspektora nadzoru
branży elektrycznej. Powyższe wymagania należy traktować jako minimalne wymagania
Zamawiającego, które odnoszą się tylko i wyłącznie do personelu kluczowego
Wykonawcy. Oprócz ww. osób Wykonawca musi zapewnić odpowiedni zespół będący w
stanie wykonać przedmiotowe zamówienie w wyznaczonym terminie. Zamawiający
dopuszcza łączenie w/w funkcji jeśli wykazana osoba posiada wymagane uprawnienia i
doświadczenie. Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia muszą
posiadać wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, w odpowiedniej specjalności, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) oraz rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby,
których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w
przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). Ocena spełniania ww.
warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia. Zamawiający uzna,
że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli oprócz oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, przedłoży wypełniony załącznik nr 5 do
SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2018-12-18, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

2019-01-07, 12:52

6z6

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/4a8e4571-03a1-4afa-8967-564ea3...

udziału w postępowaniu: Data: 2018-01-14, godzina: 10:00
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