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Ogłoszenie nr 540223844-N-2019 z dnia 21-10-2019 r.

Zielona Góra:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 611094-N-2019
Data: 18/10/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 65423300000000, ul. ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo Polska,
tel. 0684564100,4564406 do 08, e-mail zamowienia@um.zielona-gora.pl, faks 068 4564155, 4564455.
Adres strony internetowej (url): www.zielona-gora.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: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 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. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej trzech zadań o minimalnej wartości 1.000.000,00 zł
brutto każde w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane)
jezdni o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem. Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza sumowania zadań celem uzyskania
wymaganego warunku kwotowego, 5.1.2. zdolności zawodowej (w zakresie personelu) tj. do realizacji zamówienia skierowane zostaną
przez Wykonawcę osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane w
specjalności: a) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej w zakresie budowy
dróg lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów w zakresie niezbędnym do realizacjiprzedmiotu zamówienia. 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 2018 r. poz. 2272 z póź. zm.); 5.1.3.
zdolności technicznej (w zakresie potencjału technicznego) tj. dostępnych wykonawcy narzędzi, wyposażenia zakładu, urządzeń
technicznych w celu wykonania zamówienia: a) dysponowanie koparko-spycharką lub koparko-ładowarką – min. 1 szt.; b) dysponowanie
walcem stalowym, wibracyjnym min. 0,6 t – min. 1 szt.; c) dysponowanie recyklerem do przetwarzania mas mineralnobitumicznych o
wydajności min. 2,0 t/h – min. 1 szt.; d) dysponowanie piłą spalinową lub elektryczną (plus agregat) do cięcia nawierzchni – min. 1 szt.;
e) dysponowanie wibratorem spalinowym – min. 1 szt.; f) dysponowanie zagęszczarką spalinową – min. 1 szt.; g) dysponowanie
równiarką samojezdną 74 kW (100 KM) – min. 1 szt.; h) dysponowanie oznakowaniem niezbędnym do oznakowania niebezpiecznych
miejsc na drodze – min. 3 komplety. i) dysponowanie bazą materiałowo-sprzętową Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa oferty częściowe na
więcej niż jedno zadanie (Rejon) musi dysponować potencjałem technicznym, o którym mowa w pkt 5.1.3. a) – h) SIWZ w ilości
odpowiednio większej – dla dwóch zadań (Rejonów) w ilości 2 razy większej, a dla trzech zadań (Rejonów) – w ilości 3 razy większej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk
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osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 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. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali jedno zadanie o min. wartości 2 000 000,00
zł brutto w zakresie utrzymania (wykonania robót konserwacyjnych) lub remontów dróg i ulic obejmujących remonty nawierzchni
bitumicznych i brukowych i gruntowych oraz elementów dróg i ulic na terenach zurbanizowanych (na terenach administracyjnych miast
lub wsi), udokumentowane że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Uwaga: Zamawiający
uzna za spełnione warunki pkt 5.1.1 SIWZ również w przypadku, gdy wiedza i doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje
szerszy zakres robót od wymaganych w pkt 5.1.1 SIWZ, które Wykonawca wykonał w ramach innych wielozakresowych zadań.
Zamawiający nie dopuszcza sumowania zadań celem uzyskania wymaganego warunku kwotowego, 5.1.2. zdolności zawodowej (w
zakresie personelu) tj. do realizacji zamówienia skierowane zostaną przez Wykonawcę osoby posiadające uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane w specjalności: a) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania
robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej w zakresie budowy dróg lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.
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 2018 r. poz. 2272 z póź. zm.); 5.1.3. zdolności technicznej (w zakresie potencjału technicznego) tj.
dostępnych wykonawcy narzędzi, wyposażenia zakładu, urządzeń technicznych w celu wykonania zamówienia: a) dysponowanie koparkospycharką lub koparko-ładowarką – min. 1 szt.; b) dysponowanie walcem stalowym, wibracyjnym min. 0,6 t – min. 1 szt.; c)
dysponowanie recyklerem do przetwarzania mas mineralno-bitumicznych o wydajności min. 2,0 t/h – min. 1 szt.; d) dysponowanie piłą
spalinową lub elektryczną (plus agregat) do cięcia nawierzchni – min. 1 szt.; e) dysponowanie wibratorem spalinowym – min. 1 szt.; f)
dysponowanie zagęszczarką spalinową – min. 1 szt.; g) dysponowanie równiarką samojezdną 74 kW (100 KM) – min. 1 szt.; h)
dysponowanie oznakowaniem niezbędnym do oznakowania niebezpiecznych miejsc na drodze – min. 3 komplety. i) dysponowanie bazą
materiałowo-sprzętową Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa oferty częściowe na więcej niż jedno zadanie (Rejon) musi dysponować
potencjałem technicznym, o którym mowa w pkt 5.1.3. a) – h) SIWZ w ilości odpowiednio większej – dla dwóch zadań (Rejonów) w
ilości 2 razy większej, a dla trzech zadań (Rejonów) – w ilości 3 razy większej.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-05,
godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-1107, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6)
W ogłoszeniu jest: 1) Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 5 listopada 2019 roku o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego tzn. w
Urzędzie Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój nr 810;
W ogłoszeniu powinno być: 1) Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 7 listopada 2019 roku o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego
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tzn. w Urzędzie Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój nr 810;

Drukuj
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