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Ogłoszenie nr 500047180-N-2018 z dnia 05-03-2018 r.
Lichnowy:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 516917-N-2018
Data: 28/02/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Lichnowy, Krajowy numer identyfikacyjny 17074784000000, ul. ul. Tczewska 6, 82224 Lichnowy, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 552 712 723, e-mail
a.stachowiak@lichnowy.pl, faks 552 712 723.
Adres strony internetowej (url): http://bip.lichnowy.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: Dla części I: Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie osobami zdolnymi do realizacji
zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o
zamówienie dysponuje co najmniej 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy
przy realizacji ww. zadania, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń. Uprawnienia, osób o których mowa
wyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z
2017 r. poz.1332) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz.1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie
objętym niniejszym zamówieniem. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się
również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a
ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca ubiegający się o zamówienie wykonał przed upływem terminu do składania
ofert, w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, remoncie
dróg, ścieżek rowerowych lub chodników na łączną kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł
brutto albo 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, remoncie dróg, ścieżek
rowerowych lub chodników na łączną kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł brutto i
przedstawi dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.
Zamawiający sprawdzi spełnienie tego warunku na podstawie załącznika nr 5 do SIWZ. Dla
części II: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o
zamówienie wykonał przed upływem terminu do składania ofert, w ciągu ostatnich 5 lat, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę
budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, remoncie małej architektury na łączną
kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł brutto i przedstawi dokumenty potwierdzające, że roboty
te zostały wykonane należycie. Zamawiający sprawdzi spełnienie tego warunku na podstawie
załącznika nr 5 do SIWZ. Zamawiający za roboty budowlane w zakresie budowy,
przebudowy, remontu małej architektury przyjmuje stawianie placów zabaw, siłowni,
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elementów parków i skwerów. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, dokumentów, w których występuje
waluta inna niż polski złoty (PLN), Zamawiający dokona przeliczenia walut obcych na złote
(PLN) przyjmując do przeliczenia średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli w tym
dniu kursu nie ogłoszono, do ww. przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs
przed tym dniem.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Dla części I: Zamawiający uzna warunek
za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże skierowanie do realizacji zamówienia publicznego
osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi. Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o zamówienie dysponuje co najmniej 1 osobą,
która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji ww. zadania, posiadająca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez
ograniczeń. Uprawnienia, osób o których mowa wyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1332) oraz Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278) lub ważne odpowiadające im
kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do
kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. W
przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w
innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane, z
uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.
2016, poz. 65). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o
zamówienie wykonał przed upływem terminu do składania ofert, w ciągu ostatnich 5 lat, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę
budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie dróg lub ścieżek
rowerowych lub chodników na łączną kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł brutto albo 2
roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie dróg lub ścieżek
rowerowych lub chodników na łączną kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł brutto i
przedstawi dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.
Zamawiający sprawdzi spełnienie tego warunku na podstawie załącznika nr 5 do SIWZ. Dla
części II: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o
zamówienie wykonał przed upływem terminu do składania ofert, w ciągu ostatnich 5 lat, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę
budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie małej architektury na łączną
kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł brutto i przedstawi dokumenty potwierdzające, że roboty
te zostały wykonane należycie. Zamawiający sprawdzi spełnienie tego warunku na podstawie
załącznika nr 5 do SIWZ. Zamawiający za roboty budowlane w zakresie budowy lub
przebudowy lub remontu małej architektury przyjmuje stawianie placów zabaw lub siłowni
lub elementów parków lub skwerów. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, dokumentów, w których występuje
waluta inna niż polski złoty (PLN), Zamawiający dokona przeliczenia walut obcych na złote
(PLN) przyjmując do przeliczenia średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli w tym
dniu kursu nie ogłoszono, do ww. przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs
przed tym dniem.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: VI
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Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-03-16, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-03-21, godzina: 12:00,
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: Załącznik I Część I
Punkt: 4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: data zakończenia: 2018-09-28

3

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

