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Ogłoszenie nr 540064079-N-2020 z dnia 14-04-2020 r.
Ostrzeszów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 528156-N-2020
Data: 31/03/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto i Gmina Ostrzeszów, Krajowy numer identyfikacyjny 25085514000000, ul. ul. Zamkowa
31, 63-500 Ostrzeszów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 320 600, e-mail
kom@ostrzeszow.pl, faks 627 320 601.
Adres strony internetowej (url): http://www.ostrzeszow.nowoczesnagmina.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: Określenie warunków: Wykonawca posiada doświadczenie. W zakresie
zadania nr 1: Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, z których każda polegała na budowie,
przebudowie lub remoncie nawierzchni z mieszanki mineralnobitumicznej na powierzchni nie
mniejszej niż 3300 m2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia powyższy warunek zostanie spełniony jeżeli przynajmniej jeden z wykonawców
spełni wymagany warunek samodzielnie. W zakresie zadania nr 2: Wykonawca posiada
doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedno zadanie, w
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którego skład wchodziły : 1) roboty polegające na naprawie, utwardzeniu lub wyrównaniu
dróg żużlem paleniskowym, łącznie w ilości co najmniej 200 m2 wbudowanego żużla; 2)
roboty polegające na mechanicznym profilowaniu (równanie) dróg równiarką, łącznie na
powierzchni co najmniej 5 000 m2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia powyższy warunek zostanie spełniony jeżeli przynajmniej jeden z
wykonawców spełni wymagany warunek samodzielnie. W zakresie zadania nr 3: Wykonawca
posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedno
zadanie, w którego skład wchodziły roboty polegające na naprawie, wyrównaniu, utwardzeniu
dróg lub wykonaniu podbudowy dróg, kruszywem kamiennym łamanym (tłuczniem), łącznie
na powierzchni co najmniej 2 000 m2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia powyższy warunek zostanie spełniony jeżeli przynajmniej jeden z
wykonawców spełni wymagany warunek samodzielnie. Wykonawca dysponuje odpowiednim
potencjałem osobowym. W zakresie zadania nr 1: Wykonawca dysponuje lub będzie
dysponować co najmniej jedną osobą skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej
w co najmniej ograniczonym zakresie lub uprawnienia budowlane wydane na podstawie
uprzednio lub odrębnych obowiązujących przepisów uprawniających do pełnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania robotami na drogach co
najmniej klasy „lokalna" (L) w rozumieniu przepisów o drogach publicznych. U W A G A :
ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawień do kierowania robotami budowlanymi
rozumie przez to określone uprawnienia budowlane, w tym przynależność - wpis na listę
członków, właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego, jeżeli obowiązek
przynależności do izby samorządu zawodowego wynika z obowiązujących przepisów. W
zakresie zadania nr 2: Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedna osobą
skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej w co najmniej ograniczonym zakresie
lub uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio lub odrębnych obowiązujących
przepisów uprawniających do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do
kierowania robotami na drogach co najmniej klasy „lokalna" (L) w rozumieniu przepisów o
drogach publicznych. U W A G A : ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawień do
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kierowania robotami budowlanymi rozumie przez to określone uprawnienia budowlane, w
tym przynależność - wpis na listę członków, właściwej okręgowej izby samorządu
zawodowego, jeżeli obowiązek przynależności do izby samorządu zawodowego wynika z
obowiązujących przepisów. W zakresie zadania nr 3: Wykonawca dysponuje lub będzie
dysponować co najmniej jedna osobą skierowaną przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej
drogowej w co najmniej ograniczonym zakresie lub uprawnienia budowlane wydane na
podstawie uprzednio lub odrębnych obowiązujących przepisów uprawniających do
pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania robotami na
drogach co najmniej klasy „lokalna" (L) w rozumieniu przepisów o drogach publicznych. U
W A G A : ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawień do kierowania robotami
budowlanymi rozumie przez to określone uprawnienia budowlane, w tym przynależność wpis na listę członków, właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego, jeżeli
obowiązek przynależności do izby samorządu zawodowego wynika z obowiązujących
przepisów.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Wykonawca posiada doświadczenie.
W zakresie zadania nr 1: Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, z których każda polegała na
budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni z mieszanki mineralnobitumicznej na
powierzchni nie mniejszej niż 3300 m2. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek zostanie spełniony jeżeli
przynajmniej jeden z wykonawców spełni wymagany warunek samodzielnie. W zakresie
zadania nr 2: Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie wykonał co najmniej jedno zadanie, w którego skład wchodziły : 1) roboty
polegające na naprawie, utwardzeniu lub wyrównaniu dróg żużlem paleniskowym, łącznie
w ilości co najmniej 200 m3 wbudowanego żużla; 2) roboty polegające na mechanicznym
profilowaniu (równanie) dróg równiarką, łącznie na powierzchni co najmniej 5 000 m2. W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy
warunek zostanie spełniony jeżeli przynajmniej jeden z wykonawców spełni wymagany
warunek samodzielnie. W zakresie zadania nr 3: Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w
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okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedno zadanie, w którego
skład wchodziły roboty polegające na naprawie, wyrównaniu, utwardzeniu dróg lub
wykonaniu podbudowy dróg, kruszywem kamiennym łamanym (tłuczniem), łącznie na
powierzchni co najmniej 2 000 m2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia powyższy warunek zostanie spełniony jeżeli przynajmniej
jeden z wykonawców spełni wymagany warunek samodzielnie. Wykonawca dysponuje
odpowiednim potencjałem osobowym. W zakresie zadania nr 1: Wykonawca dysponuje
lub będzie dysponować co najmniej jedną osobą skierowaną przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
inżynieryjnej drogowej w co najmniej ograniczonym zakresie lub uprawnienia
budowlane wydane na podstawie uprzednio lub odrębnych obowiązujących przepisów
uprawniających do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do
kierowania robotami na drogach co najmniej klasy „lokalna" (L) w rozumieniu
przepisów o drogach publicznych. U W A G A : ilekroć Zamawiający wymaga
określonych uprawień do kierowania robotami budowlanymi rozumie przez to określone
uprawnienia budowlane, w tym przynależność - wpis na listę członków, właściwej
okręgowej izby samorządu zawodowego, jeżeli obowiązek przynależności do izby
samorządu zawodowego wynika z obowiązujących przepisów. W zakresie zadania nr 2:
Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedna osobą skierowaną
przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej w co najmniej ograniczonym
zakresie lub uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio lub odrębnych
obowiązujących przepisów uprawniających do pełnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie do kierowania robotami na drogach co najmniej klasy
„lokalna" (L) w rozumieniu przepisów o drogach publicznych. U W A G A : ilekroć
Zamawiający wymaga określonych uprawień do kierowania robotami budowlanymi
rozumie przez to określone uprawnienia budowlane, w tym przynależność - wpis na listę
członków, właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego, jeżeli obowiązek
przynależności do izby samorządu zawodowego wynika z obowiązujących przepisów. W
zakresie zadania nr 3: Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedna
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osobą skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadającą
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej w co
najmniej ograniczonym zakresie lub uprawnienia budowlane wydane na podstawie
uprzednio lub odrębnych obowiązujących przepisów uprawniających do pełnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania robotami na drogach
co najmniej klasy „lokalna" (L) w rozumieniu przepisów o drogach publicznych. U W
A G A : ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawień do kierowania robotami
budowlanymi rozumie przez to określone uprawnienia budowlane, w tym
przynależność - wpis na listę członków, właściwej okręgowej izby samorządu
zawodowego, jeżeli obowiązek przynależności do izby samorządu zawodowego
wynika z obowiązujących przepisów.

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: 2020-04-16, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu: Data: 2020-04-20, godzina: 10:00
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