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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Łubniany, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Opolska  104, 46-024 

Łubniany, woj. , państwo Polska, tel. 774 270 533, e-mail zamowienia@lubniany.pl, faks 774 215 024.

Adres strony internetowej (url): www.lubniany.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: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Wykonawca musi

wykazać, iż w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie (w szczególności zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidłowo ukończył), 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub

remoncie nawierzchni dróg, ulic - z kostki brukowej wraz z odwodnieniem o powierzchni co najmniej 5000

m2 Definicje budowy, przebudowy lub remontu należy rozumieć zgodnie z definicjami ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1186.) Wykonawca musi wykazać dysponowanie

(dysponuje lub będzie dysponował) osobą lub osobami zdolną\ymi do wykonania zamówienia, tj.:

posiadającą\ymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.

Kierownika branży drogowej posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie kierowania

robotami budowlanymi w specjalności - drogowej bez ograniczeń oraz Kierownika branży sanitarnej

posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające

im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz
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zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o

samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa lub spełniającą warunki, o których

mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tj. osobą, której odpowiednie

kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą

wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów

oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”). 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 Informacje dodatkowe: W celu wykazania warunku

zdolności technicznej i zawodowej Wykonawca musi przedłożyć wykaz robót budowlanych wykonanych

nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 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 te zostały wykonane, 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. oraz wykaz

osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności

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

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, doświadczenia, wykształcenia, kwalifikacji

zawodowych a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami. Doświadczenie kierownika budowy branży drogowej stanowi kryterium

oceny ofert

W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków:

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie (w szczególności

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył), 2 roboty budowlane polegające na

budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni dróg, ulic, placów, chodników i ciągów pieszo -

rowerowych - z kostki brukowej/ kostki kamiennej/ kostki betonowej/ ceramicznej wraz z odwodnieniem

o powierzchni co najmniej 5000 m2 Uwaga! Zamawiający dopuszcza sumowanie robót na potwierdzenie

spełnienia warunków udziału w postępowaniu Definicje budowy, przebudowy lub remontu należy

rozumieć zgodnie z definicjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 poz.

1186.) Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą lub osobami

zdolną\ymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającą\ymi prawo do wykonywania samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie tj. Kierownika branży drogowej posiadającego odpowiednie

uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności - drogowej bez

ograniczeń oraz Kierownika branży sanitarnej posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych

i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na
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podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie

zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych

architektów oraz inżynierów budownictwa lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tj. osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały

uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w

art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów

budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”). 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 Informacje dodatkowe: W celu wykazania warunku zdolności

technicznej i zawodowej Wykonawca musi przedłożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie

wcześniej niż w okresie ostatnich 5 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 te zostały wykonane, 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. oraz

wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności

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

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, doświadczenia, wykształcenia, kwalifikacji

zawodowych a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami. Doświadczenie kierownika budowy branży drogowej stanowi kryterium

oceny ofert

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-07-01, godzina: 09:00,

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-07-20, godzina: 09:00. Otwarcie ofert w dniu 20.07.2020 o godz.9:15 w sali

nr 7 UG w Łubnianach
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