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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Legal Basis:
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Olesno
46-300 Olesno, ul. Pieloka 21
Olesno
46-300
Polska
Osoba do kontaktów: Kamil Brzęczek
Tel.:  +48 343509172
E-mail: zamowienia@olesno.pl 
Faks:  +48 343597283
Kod NUTS: PL524
Adresy internetowe:
Główny adres: http://olesno.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Modernizacja traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie
Numer referencyjny: Nr IX.271.11.18

II.1.2) Główny kod CPV
45111291

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie–w
systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”.
Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o zaakceptowaną koncepcję, PFU oraz decyzję nr
OŚR.613.1.140.2017 Starosty Oleskiego w sprawie zezwolenia na usunięcie i nakazu nasadzeń nowych drzew
wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, zgłoszeń i uzgodnień na realizację przedmiotu umowy
2. wykonanie robót budowlanych określonych w wykonanej dokumentacji.
3. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w programie funkcjonalno – użytkowym, stanowiącym
integralną część siwz.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

06/07/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

mailto:zamowienia@olesno.pl
http://olesno.pl
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Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: GminaOlesno
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-083030
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 107-243097
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 05/06/2018

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udowodni, że:
a) wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty w zakresie zagospodarowania terenu (w szczególności prace
związane z budową, przebudową remontem lub modernizacją ciągów pieszo jezdnych, zagospodarowaniem
zieleni lub budową oświetlenia ulicznego) o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN każda. W przypadku
Wykonawców, którzy realizowali zamówienia za wynagrodzeniem innym niż w polskich złotych, Zamawiający
przeliczy wartość tych zamówień po średnim kursie złotego, w oparciu o dane NBP z dnia wszczęcia
postępowania.
oraz
b) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
Projektant o specjalności architektonicznej - min. 1 osoba posiadająca co najmniej uprawnienia do
projektowania w specjalności architektonicznej oraz doświadczenie zawodowe, rozumiane jako opracowanie
co najmniej jednej dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji
równoważnej),
Projektant o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych (tzw. „elektryczna”), min. 1 osoba posiadająca co najmniej uprawnienia do projektowania
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (tzw.
„elektryczna”),
Projektant o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, min. 1 osoba posiadająca co najmniej uprawnienia do
projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
Kierownik Budowy - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz
doświadczenie zawodowe, rozumiane jako doświadczenie w realizacji min. 2 zadań, od rozpoczęcia robót do
wykonania zadania, o wartości zadania minimum 1 000 000,00 PLN, obejmującego kompleksowe roboty w
zakresie zagospodarowania terenu (określone w ppkt a) na stanowisku: Kierownika Budowy lub Inspektora
Nadzoru.
Uwaga: przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:243097-2018:TEXT:PL:HTML


3 / 4

oraz innych przepisów ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (t. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.)
oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w
postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
pkt 1 ustawy Pzp:
a) wykaz robót budowlanych(Doświadczenie Wykonawcy) 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, stanowią (...)
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (Potencjał kadrowy),
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, stanowiący
załącznik do SIWZ.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udowodni, że:
a) wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty w zakresie zagospodarowania terenu (w szczególności prace
związane z budową, przebudową remontem lub modernizacją ciągów pieszo jezdnych, zagospodarowaniem
zieleni lub budową oświetlenia ulicznego) o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN każda. W przypadku
Wykonawców, którzy realizowali zamówienia za wynagrodzeniem innym niż w polskich złotych, Zamawiający
przeliczy wartość tych zamówień po średnim kursie złotego, w oparciu o dane NBP z dnia wszczęcia
postępowania.
inimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w
postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
pkt 1 ustawy Pzp:
a) wykaz robót budowlanych (Doświadczenie Wykonawcy) 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, stanowiący załącznik do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te
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
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 17/07/2018
Powinno być:
Data: 24/07/2018
Numer sekcji: IV.2.6
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Zamiast:
Data: 14/09/2018
Powinno być:
Data: 21/09/2018
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 17/07/2018
Powinno być:
Data: 24/07/2018

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


