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Ogłoszenie nr 540232930-N-2019 z dnia 30-10-2019 r.
Rewal:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 609234-N-2019
Data: 15/10/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy, Krajowy numer identyfikacyjny 54423700000000, ul. ul. Mickiewicza 19, 72-344
Rewal, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 38 49 011, e-mail zp@rewal.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):

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: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1. zdolności
technicznej i zawodowej - warunek zostanie spełniony, jeżeli: a) wykonawca przedstawi wykaz, na
załączniku nr 4 do SIWZ, minimum dwóch robót budowlanych obejmujących swoim zakresem
remont/przebudowę/rozbudowę lub budowę drogi z nawierzchnią bitumiczną, o długości nie
mniejszej niż 800 metrów i o wartości robót co najmniej 1.000.000,00 zł (netto) każda, wykonanej w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem rodzaju, długości drogi, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączy dowody
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określające czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o
tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego 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, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnienie opisanych
przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu. W przypadku wskazania kilku robót o
mniejszej wartości lub długości, ich wartości nie sumują się. Uwaga: 1. W przypadku, gdy
wartość zamówień wykazanych przez wykonawcę celem potwierdzenia warunku udziału w
postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską
w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania (ogłoszenia
niniejszego postępowania). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP,
zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania). 2. W
przypadku gdy wykonawca wykazuje się doświadczeniem nabytym przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie tj. w ramach Konsorcjum, Zamawiający będzie weryfikował
rzeczywisty (faktyczny i realny) udział tego wykonawcy w realizacji usług objętych tym
zamówieniem. b) wykonawca przedstawi wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
publicznego – na załączniku nr 5 do SIWZ, odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami - w następującym zakresie: • dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej - drogowej bez
ograniczeń, na minimum jednym zadaniu polegającym na remoncie/przebudowie/rozbudowie lub
budowie drogi o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł brutto. W przypadku wskazania kilku
robót o mniejszej wartości, ich wartości nie sumują się. Osoby przewidziane do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia,
które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 12 ustęp 1
ppkt 2, ustęp 7, art.12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed
wejściem w życie ustawy prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które
uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej, a także osób z Europejskiego Obszaru
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Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i
obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki
określone w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2019, poz. 534). Osoby spoza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą się legitymować decyzją o uznaniu kwalifikacji
zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez
właściwe rady izby inżynierów albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia
budowlane przed właściwą Izbą. 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: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1.
zdolności technicznej i zawodowej - warunek zostanie spełniony, jeżeli: a) wykonawca
przedstawi wykaz, na załączniku nr 4 do SIWZ, minimum dwóch robót budowlanych
obejmujących swoim zakresem remont/przebudowę/rozbudowę lub budowę drogi w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985r., o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r.,
poz. 2068), z nawierzchnią bitumiczną, o długości nie mniejszej niż 400 metrów i o wartości
robót co najmniej 1.000.000,00 zł (netto) każda, wykonanej w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, z podaniem rodzaju, długości drogi, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,
na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączy dowody określające czy roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym, czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego 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, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnienie opisanych przez
zamawiającego warunków udziału w postępowaniu. W przypadku wskazania kilku robót o
mniejszej wartości lub długości, ich wartości nie sumują się. Uwaga: 1. W przypadku, gdy
wartość zamówień wykazanych przez wykonawcę celem potwierdzenia warunku udziału w
postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę
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polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania
(ogłoszenia niniejszego postępowania). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni
kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem
postępowania). 2. W przypadku gdy wykonawca wykazuje się doświadczeniem nabytym
przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie tj. w ramach Konsorcjum,
Zamawiający będzie weryfikował rzeczywisty (faktyczny i realny) udział tego wykonawcy
w realizacji usług objętych tym zamówieniem. b) wykonawca przedstawi wykaz osób
skierowanych do realizacji zamówienia publicznego – na załączniku nr 5 do SIWZ,
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - w następującym zakresie: •
dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności inżynieryjnej - drogowej bez ograniczeń, na minimum jednym
zadaniu polegającym na remoncie/przebudowie/rozbudowie lub budowie drogi o wartości
nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł brutto. W przypadku wskazania kilku robót o mniejszej
wartości, ich wartości nie sumują się. Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały
wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 12 ustęp 1 ppkt 2,
ustęp 7, art.12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed
wejściem w życie ustawy prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które
uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej, a także osób z Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika
Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać
warunki określone w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2019, poz.
534). Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą się legitymować decyzją o
uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług
transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów albo udokumentować, że
zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą Izbą. 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: Tak

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: 2019-11-04 godzina: 9:00
W ogłoszeniu powinno być: 2019-11-06 godzina: 9:00
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