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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Swarzędz, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. Rynek  1, 62020   Swarzędz, woj.

wielkopolskie, państwo Polska, tel. (061) 65 12 000, e-mail zamowienia@swarzedz.pl, faks (061)

65 12 211.

Adres strony internetowej (url): htto://bip.swarzedz.eu

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: 1. Zamawiający określa następujące warunki udziału

w postępowaniu: a)Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

wykonał: - co najmniej dwie roboty dotyczące budowy lub przebudowy nawierzchni bitumicznej

jezdni o powierzchni min. 10.000 m2 (każda z robót), - co najmniej dwie roboty dotyczące

budowy lub przebudowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej o powierzchni min. 8.000 m2

(każda z robót), - co najmniej dwie roboty dotyczące budowy sieci kanalizacji deszczowej o

długości min. 1.500 mb(każda z robót), - co najmniej dwie roboty dotyczące budowy oświetlenia

drogowego obejmującego posadowienie min. 45 słupów oświetleniowych (każda z robót). b)
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Wykonawca musi wykazać, że dysponuje wykwalifikowanymi osobami, które zostaną

skierowane do realizacji zamówienia, tj.: kierownikiem budowy – osoba posiadająca

uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez

ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.

z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) i minimum 4 letni staż pracy na stanowisku kierownika budowy, -

kierownikami robót: * wodno-kanalizacyjnych – osoba posiadająca uprawnienia budowlane

bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.

U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. * gazowych - osoba posiadająca uprawnienia

budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst

jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń gazowych. * elektrycznych - osoba posiadająca uprawnienia budowlane

bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.

U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń elektrycznych i elektroenergrtycznych. * telekomunikacyjnych - osoba posiadająca

uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. Zamawiający dopuszcza możliwość

łączenia ww.funkcji w przypadku gdy ta sama osoba posiada wymagane uprawnienia w więcej

niż jednej specjalności. Uwaga: za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym

uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskim

Unii Europejskiej,Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze

Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz 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). Uwaga: staż zawodowy ustala się licząc od dnia

uzyskania uprawnień do dnia otwarcia ofert. (Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane

przed rokiem 1994). 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału

w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia,

lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
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łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub

sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie,

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Dokument składany wraz z ofertą – jeżeli

dotyczy). 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych

podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te

zdolności są wymagane. 5. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub

sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował

niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia

publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje

rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w

szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób

wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu

zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu

zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w

odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą. 6.

W przypadku oferty wspólnej oraz w przypadku polegania na zasobach innego podmiotu na

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, warunek dot. zdolności technicznej lub

zawodowej, o którym mowa w pkt 1 lit. a nie podlega tzw. prostemu sumowaniu w ramach

poszczególnych tiretów – oznacza to, że albo Wykonawca składający ofertę wykaże się

realizacją wszystkich robót w danej branży, albo jeden z uczestników konsorcjum wykaże

się realizacją wymaganych robót danej branży, albo w sytuacji gdy Wykonawca, który nie

ma wymaganego doświadczenia, polega na zasobach innego podmiotu na zasadach

określonych w art. 22a ustawy – podmiot ten musi wykazać zrealizowaniem wymaganych

robót w danej branży.

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 1. Zamawiający określa następujące

warunki udziału w postępowaniu: a)Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy – w tym okresie wykonał: - co najmniej dwie roboty dotyczące budowy lub

przebudowy nawierzchni bitumicznej jezdni o powierzchni min. 10.000 m2 (każda z robót),
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- co najmniej dwie roboty dotyczące budowy lub przebudowy nawierzchni z betonowej

kostki brukowej o powierzchni min. 8.000 m2 (każda z robót), - co najmniej dwie roboty

dotyczące budowy sieci kanalizacji deszczowej o długości min. 1.500 mb(każda z robót),

- co najmniej dwie roboty dotyczące budowy oświetlenia drogowego obejmującego

posadowienie min. 45 słupów oświetleniowych (każda z robót). b) Wykonawca musi

wykazać, że dysponuje wykwalifikowanymi osobami, które zostaną skierowane do

realizacji zamówienia, tj.: kierownikiem budowy – osoba posiadająca uprawnienia

budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez

ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity

Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) i minimum 4 letni staż pracy na stanowisku

kierownika budowy, - kierownikami robót: * wodno-kanalizacyjnych – osoba posiadająca

uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. *

elektrycznych - osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z

ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.

1332 ze zm.) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergrtycznych. * telekomunikacyjnych - osoba posiadająca

uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) w specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci,instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. Zamawiający dopuszcza

możliwość łączenia ww.funkcji w przypadku gdy ta sama osoba posiada wymagane

uprawnienia w więcej niż jednej specjalności. Uwaga: za uprawnienia budowlane

odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia

wydane obywatelom państw członkowskim Unii Europejskiej,Konfederacji

Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

– EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12

a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.

1332 ze zm.) oraz 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). Uwaga: staż zawodowy ustala się licząc od dnia uzyskania uprawnień do dnia

otwarcia ofert. (Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane przed rokiem 1994). 2.
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Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Wykonawca, który

polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami

tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

(Dokument składany wraz z ofertą – jeżeli dotyczy). 4. W odniesieniu do warunków

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy

mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty

budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. W celu oceny, czy

wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach

określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy

stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich

zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres

dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów

innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3)

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności

dotyczą. 6. W przypadku oferty wspólnej oraz w przypadku polegania na zasobach

innego podmiotu na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp, warunek dot.

zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 1 lit. a nie podlega tzw.

prostemu sumowaniu w ramach poszczególnych tiretów – oznacza to, że albo

Wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją wszystkich robót w danej branży,

albo jeden z uczestników konsorcjum wykaże się realizacją wymaganych robót danej

branży, albo w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia,

polega na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ustawy –

podmiot ten musi wykazać zrealizowaniem wymaganych robót w danej branży.
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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: 2018-01-11, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu: Data: 2018-01-19, godzina: 10:00
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