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Ogłoszenie nr 540042073-N-2020 z dnia 06-03-2020 r.
Kleszczewo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 514641-N-2020
Data: 20-02-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kleszczewo - Urząd Gminy Kleszczewo, Krajowy numer identyfikacyjny 53591300000000,
ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 8176017,
8176020, 8176033, e-mail urzad@kleszczewo.pl, a.zdobylak@kleszczewo.pl, faks 618 176 184.
Adres strony internetowej (url): http://kleszczewo.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: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: 1.3.1 wykonał
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: a) 1 zamówienie obejmujące
swoim zakresem wykonanie robót drogowych o nawierzchni z kostki betonowej wraz z branżą
elektryczną o wartości nie mniejszej niż: 800.000,00zł brutto. b) 1 zamówienie w zakresie
wykonania robót budowlano-montażowych polegające na budowie, przebudowie lub remoncie
gazociągów lub przyłączy gazowych średniego ciśnienia o wartości nie mniejszej niż 80 000 zł
brutto. 1.3.2 dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.
między innymi odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi
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uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności: a) drogowej lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane lub równoważne. Za spełnienie powyższego warunku
Zamawiający uzna dysponowanie co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła samodzielne
funkcje związane z realizacją zamówienia - jako Kierownik Budowy, posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej wraz z aktualnym
zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Budownictwa. b) instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające
im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów ustawy z
dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane lub równoważne. Za spełnienie powyższego
warunku Zamawiający uzna dysponowanie co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła
samodzielne funkcje związane z realizacją zamówienia - jako kierownik robót, posiadającą
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z aktualnym
zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Budownictwa. c) instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń gazowych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane lub równoważne. Za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna
dysponowanie co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła samodzielne funkcje związane z
realizacją zamówienia - jako kierownik robót/ kierownik budowy, posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń gazowych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do
właściwej Izby Budownictwa. Dopuszczalne jest wykazanie się równoważnymi
uprawnieniami wystawionymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wraz z
dokumentami potwierdzającymi posiadanie tych uprawnień. W przypadku osób, które
uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia muszą
spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej wymienionych funkcji, pod warunkiem
spełniania przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla
poszczególnych funkcji. Osoby wskazane powyżej winne posiadać odpowiednie uprawnienia
budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalności właściwej do powierzonego stanowiska w zakresie
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odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami) lub
równoważnymi do nich (w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o
stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce).
W ogłoszeniu powinno być: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
1.3.1 wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: a) 1
zamówienie obejmujące swoim zakresem wykonanie robót drogowych o nawierzchni
bitumicznej wraz z branżą elektryczną o wartości nie mniejszej niż: 800.000,00zł brutto. b)
1 zamówienie w zakresie wykonania robót budowlano-montażowych polegające na
budowie, przebudowie lub remoncie gazociągów lub przyłączy gazowych średniego
ciśnienia o wartości nie mniejszej niż 80 000 zł brutto. 1.3.2 dysponuje lub będzie
dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. między innymi
odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi uprawnienia
budowlane bez ograniczeń w specjalności: a) drogowej lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane lub równoważne. Za spełnienie powyższego warunku
Zamawiający uzna dysponowanie co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła
samodzielne funkcje związane z realizacją zamówienia - jako Kierownik Budowy,
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
drogowej wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby
Budownictwa. b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane lub
równoważne. Za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna dysponowanie co
najmniej jedną osobą, która będzie pełniła samodzielne funkcje związane z realizacją
zamówienia - jako kierownik robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności
do właściwej Izby Budownictwa. c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
gazowych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane lub równoważne.
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Za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna dysponowanie co najmniej jedną
osobą, która będzie pełniła samodzielne funkcje związane z realizacją zamówienia - jako
kierownik robót/ kierownik budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
gazowych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby
Budownictwa. Dopuszczalne jest wykazanie się równoważnymi uprawnieniami
wystawionymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wraz z dokumentami
potwierdzającymi posiadanie tych uprawnień. W przypadku osób, które uzyskały
uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać
warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej wymienionych funkcji, pod
warunkiem spełniania przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych
dla poszczególnych funkcji. Osoby wskazane powyżej winne posiadać odpowiednie
uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w specjalności właściwej do powierzonego stanowiska w
zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wydane na podstawie przepisów
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze
zmianami) lub równoważnymi do nich (w szczególności wydanymi na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw w
oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce).

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: 2020-03-09, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu: Data: 2020-03-19, godzina: 12:00,
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