
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 59639-2016 z dnia 2016-05-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bydgoszcz

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, w rozumieniu art. 2 pkt 8 UPZP polegające na budowie, w 

rozumieniu art. 3 pkt. 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290; 

dalej ,,uPb,,), w zakresie i na warunkach...

Termin składania ofert: 2016-06-15 

Numer ogłoszenia: 76893 - 2016; data zamieszczenia: 09.06.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 59639 - 2016 data 30.05.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, 

woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 5822723, fax. 52 5822777.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).

W ogłoszeniu jest: III.3.2) Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tego warunku: Wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu w jednym zadaniu budowy 

lub przebudowy ulicy o nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o powierzchni minimum 1000 

m2 i o nawierzchni z elementów betonowych o powierzchni minimum 15000 m2, wraz z budową lub 

przebudową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanalizacji teletechnicznej i sygnalizacji 

świetlnej. Zamawiający uzna warunek za spełniony również wówczas, gdy wykonawca wykaże, że 

wykonał sygnalizacje świetlną w oddzielnym zadaniu. Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku 

udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia/nie spełnia, na podstawie 

dokumentów dołączonych przez wykonawcę do oferty, określonych w pkt. 11.1.1.1 SIWZ (oraz III.4.1 

ogłoszenia). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP 

(np. konsorcjum, spółka cywilna), ww. warunek udziału w postępowaniu spełniają łącznie. 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków.

W ogłoszeniu powinno być: III.3.2) Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tego warunku: Wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
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w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu w jednym zadaniu 

budowy lub przebudowy ulicy o nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o powierzchni 

minimum 1000 m2 i o nawierzchni z elementów betonowych o powierzchni minimum 15000 m2, wraz 

z budową lub przebudową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanalizacji teletechnicznej i 

sygnalizacji świetlnej. Zamawiający uzna warunek za spełniony również wówczas, gdy wykonawca 

wykaże się budową lub przebudową kanalizacji teletechnicznej i sygnalizacji świetlnej w oddzielnym 

zadaniu. Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana 

zgodnie z kryterium spełnia/nie spełnia, na podstawie dokumentów dołączonych przez wykonawcę do 

oferty, określonych w pkt. 11.1.1.1 SIWZ (oraz III.4.1 ogłoszenia). Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna), ww. 

warunek udziału w postępowaniu spełniają łącznie. Wykonawca może polegać na wiedzy i 

doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

lub ofert: 15.06.2016 godzina 08:45, miejsce: w siedzibie Zamawiającego, określonej w pkt I.1 

ogłoszenia, w pokoju nr 20 (kancelaria/parter).

W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 17.06.2016 godzina 08:45, miejsce: w siedzibie Zamawiającego, określonej w 

pkt I.1 ogłoszenia, w pokoju nr 20 (kancelaria/parter).
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