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Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
1.

Zamawiający:
Miasto Zielona Góra kod, miejscowość 65-424 Zielona Góra ul. Podgórna 22,woj. lubuskie
telefon (+48) 68 456-41-00, faks (+48) 68 456-44-55, www.um.zielona-gora.pl.
e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl

2.

Tryb zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony.
Tytuł: Modernizacja Parku Kolei Szprotawskiej 0 Etap I.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień
Publicznych w dniu 31 października 2017 r. pod numerem 608365-N-2017.
Zmiany w ogłoszeniu dotyczą ogłoszenia o zamówieniu znak DO-ZP.271.68.4.2017.

3.
4.

5.1. pkt III.1.3):
a) w ogłoszeniu jest:
Określenie warunków: Spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1b ustawy pzp oraz
spełniający minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające realizację zamówienia na
odpowiednim poziomie, dotyczące: 5.1.1. zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) tj.: a)
robota budowlana – w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali: - co najmniej 1 zadanie o min.
wartości 80.000,00 zł brutto w zakresie wykonania zagospodarowania terenów rekreacyjnych lub
budowy lub przebudowy drogi (ulicy) lub parkingu - potwierdzone dowodami określającym czy
roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności z informacją o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; Zamawiający uzna
za spełnione warunki pkt 5.1.1. SIWZ również w przypadku, gdy zdolność techniczna wykazana
przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres robót od wymaganego w pkt 5.1.1. SIWZ Zamawiający wymaga, aby w wykazie robót budowlanych (wg załącznika nr III.1 do SIWZ
wyodrębnione zostały zakres i wartość wykonanych robót spełniających wymagania pkt 5.1.1.
SIWZ, które Wykonawca wykonał w ramach innych wielozakresowych zadań; UWAGA:
Zamawiający nie dopuszcza sumowania zadań celem uzyskania wymaganego warunku
kwotowego. 5.1.2. zdolności zawodowej (w zakresie personelu) tj. a) wykonawstwo – do realizacji
zamówienia skierowane zostaną przez Wykonawcę osoby posiadające uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane w specjalności: - min. 1 osoba
posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń
oraz odbyła minimum 18 miesięczną praktykę zawodową przy zabytkach nieruchomych
wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury – osoba pełniąca
funkcję kierownika budowy; Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień
budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane 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); 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
b) w ogłoszeniu powinno być:
Określenie warunków: Spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1b ustawy pzp oraz
spełniający minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające realizację zamówienia na
odpowiednim poziomie, dotyczące: 5.1.1. zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) tj.: a)
robota budowlana – w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali: - co najmniej 1 zadanie o
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min. wartości 80.000,00 zł brutto w zakresie wykonania zagospodarowania terenów
rekreacyjnych lub budowy lub przebudowy drogi (ulicy) lub parkingu - potwierdzone dowodami
określającym czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności z informacją o tym czy
roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;
Zamawiający uzna za spełnione warunki pkt 5.1.1. SIWZ również w przypadku, gdy zdolność
techniczna wykazana przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres robót od wymaganego w pkt
5.1.1. SIWZ - Zamawiający wymaga, aby w wykazie robót budowlanych (wg załącznika nr III.1 do
SIWZ wyodrębnione zostały zakres i wartość wykonanych robót spełniających wymagania pkt
5.1.1. SIWZ, które Wykonawca wykonał w ramach innych wielozakresowych zadań; UWAGA:
Zamawiający nie dopuszcza sumowania zadań celem uzyskania wymaganego warunku
kwotowego. 5.1.2. zdolności zawodowej (w zakresie personelu) tj. a) wykonawstwo – do
realizacji zamówienia skierowane zostaną przez Wykonawcę osoby posiadające uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane w specjalności: - min. 1
osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez
ograniczeń oraz odbyła minimum 18 miesięczną praktykę zawodową przy zabytkach
nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury –
osoba pełniąca funkcję kierownika budowy, - min. 1 osoba posiadająca doświadczenie
zawodowe z zakresu budowy lub przebudowy lub utrzymania lub eksploatacji infrastruktury
kolejowej lub budowy lub przebudowy obiektów muzealnych w zakresie kolejnictwa.
Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.
12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane 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); 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
5.2. pkt IV.2.2):
a) w ogłoszeniu jest:
Kryteria
Kryteria
Znaczenie
CENA
60,00
PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI
20,00
SKRÓCENIE TERMINU REALIZACJI 20,00
b) w ogłoszeniu powinno być:
Kryteria
Kryteria
Znaczenie
CENA
60,00
PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI
20,00
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE PERSONELU W ZAKRESIE KOLEJNICTWA 20,00

5.3. pkt IV.6.2):
a) w ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-16,godzina: 9:00,
b) w ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-20,godzina: 9:00.
5.4. pkt IV.6.6):
a) w ogłoszeniu jest:
1) Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 16 listopada 2017 roku o godz. 9:15 w siedzibie
Zamawiającego tzn. w Urzędzie Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój nr 810;
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b) w ogłoszeniu powinno być:
1) Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 20 listopada 2017 roku o godz. 9:15 w siedzibie
Zamawiającego tzn. w Urzędzie Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój nr 810;
6.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie
Zamówień Publicznych w dniu 8 listopada 2017 r.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
Zastępca Prezydenta
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