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Zielona Góra, 9 sierpnia 2018 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

1.

Zamawiający:
Miasto Zielona Góra – Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, województwo lubuskie,
tel. (+48) 68 45 64 110, faks: (+48) 68 45 64 455
www.zielona-gora.pl, e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl
NIP: 973 100 74 58
REGON: 970770178

2.

Tryb zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej
niż 5.548.000 euro.

3.

Tytuł: Budowa ul. Ignacego Łukasiewicza.

4.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25 lipca 2018 r. pod
numerem 593840-N-2018.
Niniejsze Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie
Zamówień Publicznych w dniu 9 sierpnia 2018r.

5.
5.1.
a)

Zmiany w ogłoszeniu dotyczą ogłoszenia o zamówieniu znak DO-ZP.271.77 4.2018.
pkt III.1.3 ) Zdolność techniczna lub zawodowa:
w ogłoszeniu jest:
„Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający
warunki zawarte w art. 22 ust. 1b ustawy pzp oraz spełniający minimalne warunki udziału w
postępowaniu umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie, dotyczące: 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 dwa zadania o minimalnej wartości 200.000,00 zł brutto każde w zakresie
budowy lub rozbudowy lub przebudowy ulicy lub drogi o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem, 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. Uwaga:
Zamawiający uzna za spełnione warunki pkt 5.1.1. SIWZ również w przypadku, gdy: a)
doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres i wartość robót od
wymaganych w pkt 5.1.1. SIWZ - Zamawiający wymaga, aby w wykazie robót (wg załącznika nr
III.1 do SIWZ) wyodrębnione zostały wartość i zakres wykonanych robót spełniających
wymagania pkt 5.1.1. SIWZ, które Wykonawca wykonał w ramach innych wielozakresowych
zadań; b) Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji co najmniej jednego zadania, o
minimalnej wartości 400.000,00 zł brutto które spełnia łącznie wymagania (zakres i wartość), o
których mowa w pkt 5.1.1. SIWZ - Zamawiający wymaga, aby w wykazie robót (wg załącznika
nr III.1 do SIWZ) wyodrębnione zostały wartość i zakres wykonanych robót spełniających
wymagania pkt 5.1.1. SIWZ, które Wykonawca wykonał w ramach tego zadania”;
w ogłoszeniu powinno być:
„Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający
warunki zawarte w art. 22 ust. 1b ustawy pzp oraz spełniający minimalne warunki udziału w
postępowaniu umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie, dotyczące: 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 dwa zadania o minimalnej wartości 150.000,00 zł brutto każde w zakresie
budowy lub rozbudowy lub przebudowy ulicy lub drogi o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem, potwierdzone dowodami określającym czy
roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności z informacją o tym czy roboty zostały

b)
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5.2.
a)
b)

wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Uwaga:
Zamawiający uzna za spełnione warunki pkt 5.1.1. SIWZ również w przypadku, gdy: a)
doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres i wartość robót od
wymaganych w pkt 5.1.1. SIWZ - Zamawiający wymaga, aby w wykazie robót (wg załącznika nr
III.1 do SIWZ) wyodrębnione zostały wartość i zakres wykonanych robót spełniających
wymagania pkt 5.1.1. SIWZ, które Wykonawca wykonał w ramach innych wielozakresowych
zadań; b) Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji co najmniej jednego zadania, o
minimalnej wartości 300.000,00 zł brutto które spełnia łącznie wymagania (zakres i wartość), o
których mowa w pkt 5.1.1. SIWZ - Zamawiający wymaga, aby w wykazie robót (wg załącznika
nr III.1 do SIWZ) wyodrębnione zostały wartość i zakres wykonanych robót spełniających
wymagania pkt 5.1.1. SIWZ, które Wykonawca wykonał w ramach tego zadania”;
pkt IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:
w ogłoszeniu jest:
Data: 2018-08-13, godzina 10:00;
w ogłoszeniu powinno być:
Data: 2018-08-21, godzina 9:00.
z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
Zastępca Prezydenta
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imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej
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