Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap III – Rewitalizacja dziecięc
Wpisany przez Tomasz Chmielewski
środa, 19 kwietnia 2017 09:58

Link do biuletynu zamówień Publicznych: https://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=c055803
2-8f37-4649-a501-3987f54e6edd&amp;path=2017\04\20170419\68465_2017.html
Ogłoszenia powiązane:

Ogłoszenie nr 63268-2017 z dnia 11-04-2017
Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie pn.: „Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap III – R
Termin składania ofert/wniosków: 28-04-2017

Ogłoszenie nr 68465 - 2017 z dnia 2017-04-19 r. Bytom Odrzański:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o
zamówieniu
INFORM
ACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer:
63268
Data: 11/04/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Urząd Miejski, Krajowy numer identyfikacyjny
52872900000, ul. Rynek 1, 67115 Bytom Odrzański, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683
884 022, e-mail
bytomodrzanski@bytomodrz
anski
, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bytomdrzanski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3 Zdolnośc technizna lub zawodowa
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: a)Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli
wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, z
uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
które zostały wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014
poz. 1278) lub opowiadające im uprawnienia równoważne oraz posiadająca doświadczenie
zawodowe przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku
kierownika budowy lub robót branży konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji co najmniej
jednego zadania (od rozpoczęcia do zakończenia zadania) polegającego na zakładaniu
(budowie), przebudowie, modernizacji lub remoncie terenów rekreacyjno-sportowych o pow. nie
mniejszej niż 0,70 ha wraz z uzbrojeniem technicznym i elementami małej architektury
b)b)Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
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działalności jest krótszy, to w tym okresie, w sposób należyty co najmniej: - jedną robotę
budowlaną, która polegała na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej o pow. nie mniejszej
niż 1.500 m2, - jedną robotę budowlaną, która polegała na wykonaniu boisk do gier o sztucznej
nawierzchni o pow. nie mniejszej niż 70 m2, - jedną robotę budowlaną, która polegała na
urządzeniu terenów zieleni parkowej o pow. nie mniejszej niż 0,70 ha wraz z elementami małej
architektury, - jedną robotę budowlaną, która polegała na wykonaniu muru oporowego
żelbetowego o pow. nie mniejszej niż 150 m2. 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 Informacje dodatkowe: W celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 13.1. wykonawca może
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków prawnych. W odniesieniu do warunku udziału dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 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. Zamawiający oceni, czy udostępniane
wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa
lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z
podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów chyba, że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub
sytuacja finansowa podmiotu, na którego zdolnościach polega wykonawca nie potwierdzają
spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym
przez zamawiającego: 1)zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2)zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w
pkt 13.1. SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: a)Zamawiający uzna warunek za
spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, która będzie pełniła funkcję
kierownika budowy, z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej, które zostały wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) lub opowiadające im uprawnienia
równoważne oraz posiadająca doświadczenie zawodowe przy pełnieniu samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub robót branży
konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji co najmniej jednego zadania (od rozpoczęcia do
zakończenia zadania) polegającego na zakładaniu (budowie), przebudowie, modernizacji lub
remoncie terenów rekreacyjno-sportowych o pow. nie mniejszej niż 0,50 ha wraz z uzbrojeniem
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technicznym i elementami małej architektury b)b)Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, w sposób należyty
co najmniej: - jedną robotę budowlaną, która polegała na wykonaniu nawierzchni z kostki
betonowej o pow. nie mniejszej niż 1.500 m2, - jedną robotę budowlaną, która polegała na
wykonaniu boisk do gier o sztucznej nawierzchni o pow. nie mniejszej niż 70 m2, - jedną robotę
budowlaną, która polegała na urządzeniu terenów zieleni parkowej o pow. nie mniejszej niż 0,70
ha wraz z elementami małej architektury, - jedną robotę budowlaną, która polegała na
wykonaniu muru oporowego żelbetowego, lub płyty żelbetowej lub innego elementu
żelbetowego pionowego o pow. nie mniejszej niż 150 m2. 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 Informacje dodatkowe: W celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 13.1.
wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków prawnych. W odniesieniu do warunku udziału dotyczącego zdolności
technicznej lub zawodowej, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
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. Zamawiający oceni, czy
udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich
sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów chyba, że
za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub
sytuacja finansowa podmiotu, na którego zdolnościach polega wykonawca nie potwierdzają
spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym
przez zamawiającego: 1)zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2)zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w
pkt 13.1. SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2.
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: data: 28/04/2017 r., godzina 09:30
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W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: data: 05/05/2017 r., godzina 09:30
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