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SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny

9047697100000, ul. ul. Toruńska  174 A, 85-844   Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo

Polska, tel. 52 5822723, e-mail handel@zdmikp.bydgoszcz.pl, faks 52 5822777.

Adres strony internetowej (url): www.zdmikp.bydgoszcz.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który naleŜy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 9

W ogłoszeniu jest: Termin wykonania zamówienia: Zadanie 1 – podzielone na 2 etapy: Etap I –

od minimum 11 miesięcy do maksimum 15 miesięcy od daty podpisania umowy Faktyczny

termin wykonania Zadania 1 – Etapu 1 zostanie zadeklarowany przez wykonawcę w ofercie (na

formularzu ofertowym), wg. zasad określonych w pkt 20.2.3.2 SIWZ. Etap II – 4 miesiące

liczone od maja 2018 r. do sierpnia 2018 r. Zadanie 2 – od daty podpisania umowy do dnia 31

maja 2018 r.

W ogłoszeniu powinno być: Termin wykonania zamówienia: Zadanie 1 – podzielone na 2 etapy:

Etap I – od minimum 11 miesięcy do maksimum 15 miesięcy od daty podpisania umowy

Faktyczny termin wykonania Zadania 1 – Etapu 1 zostanie zadeklarowany przez wykonawcę w
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ofercie (na formularzu ofertowym), wg. zasad określonych w pkt 20.2.3.2 SIWZ. Etap II – 4

miesiące liczone od maja 2018 r. do sierpnia 2018 r. Zadanie 2 – 2 miesiące liczone od daty

przekazania terenu budowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 1) doświadczenie wykonawcy: Wykonawca

zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej dotyczącej budowy lub przebudowy

nawierzchni drogi z mieszanek mineralno – asfaltowych, co najmniej kategorii KR 3, o

powierzchni minimum 2.500 m2 i nawierzchni z elementów betonowych o powierzchni

minimum 1.500 m2 – w zakres której wchodziła budowa lub przebudowa kanalizacji

deszczowej, wodociągu, oświetlenia ulicznego oraz teletechniki. Zamawiający uzna warunek

za spełniony, jeŜeli w/w roboty zostały wykonane w ramach jednego zamówienia.

Przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na

podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna), musi posiadać doświadczenie w

ww. zakresie, z tym Ŝe wymóg posiadania doświadczenia dotyczy wykonawców

zamierzających bezpośrednio realizować zamówienie. 2) osoby skierowane do realizacji

zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, Ŝe dysponuje osobami, które będą

skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadającymi odpowiednie

kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, niezbędne do wykonania zamówienia, nie mniejsze

niŜ określono poniŜej, tj.: kierownik budowy: minimalna wymagana liczba osób: 2, w tym: - 1

osoba dla Zadania 1, - 1 osoba dla Zadania 2. minimalne kwalifikacje zawodowe: uprawnienia

budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inŜynieryjnej

drogowej. Osoba odpowiedzialna za kierowanie budową winna posiadać uprawnienia do

pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wymagane przepisami ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (wg stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia

postępowania) lub posiadać kwalifikacje zgodnie z postanowieniami art. 12a tejŜe ustawy lub

równowaŜne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów, lub inne uprawnienia umoŜliwiające wykonanie tych samych czynności, do

wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej
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samej specjalności; minimalne doświadczenie zawodowe: pięć lat doświadczenia

zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika budowy lub

kierownika robót drogowych liczone od daty uzyskania ww. uprawnień budowlanych.

Wymagania dodatkowe: Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierownika budowy

na Zadaniu 1 i funkcji kierownika budowy na Zadaniu 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający

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

ww. warunek udziału w postępowaniu spełniają łącznie. 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: Nie

Informacje dodatkowe: Wykonawca moŜe w celu potwierdzenia spełniania warunków

udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub

sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 22a

UPZP. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych (osób

skierowanych do realizacji zamówienia) lub doświadczenia (wykonawcy), wykonawcy

mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi lub

roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane.

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 1)doświadczenie wykonawcy:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem wykonaniu, w okresie ostatnich

5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej dotyczącej budowy lub

przebudowy nawierzchni drogi/ulicy o klasie funkcjonalno-technicznej Z (ulica zbiorcza) o

długości min. 500 m, obejmującej swym zakresem budowę/przebudowę dróg rowerowych

oraz wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o powierzchni min. 1000

m2.” Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli w/w roboty zostały wykonane w

ramach jednego zamówienia. Przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegający się o

udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna), musi

posiadać doświadczenie w ww. zakresie, z tym Ŝe wymóg posiadania doświadczenia dotyczy

wykonawców zamierzających bezpośrednio realizować zamówienie. 2) osoby skierowane

do realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, Ŝe dysponuje osobami,

które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadającymi

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/4ab891a5-36f0-4358-bb0a-90d...

3 z 5 2017-12-14 08:25



odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, niezbędne do wykonania

zamówienia, nie mniejsze niŜ określono poniŜej, tj.: kierownik budowy: minimalna

wymagana liczba osób: - 1 osoba dla Zadania 1 i Zadania 2. minimalne kwalifikacje

zawodowe: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności inŜynieryjnej drogowej. Osoba odpowiedzialna za

kierowanie budową winna posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji

technicznej w budownictwie, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (wg stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania) lub

posiadać kwalifikacje zgodnie z postanowieniami art. 12a tejŜe ustawy lub równowaŜne

uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub

inne uprawnienia umoŜliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonania

których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej

specjalności. minimalne doświadczenie zawodowe: pięć lat doświadczenia zawodowego

w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika budowy lub kierownika

robót drogowych liczone od daty uzyskania ww. uprawnień budowlanych. Wymagania

dodatkowe: Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji kierownika budowy na Zadaniu 1 i

funkcji kierownika budowy na Zadaniu 2 przez dwie róŜne osoby, spełniające wyŜej

wymienione wymagania. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna) ww. warunek udziału w

postępowaniu spełniają łącznie. 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: Nie Informacje dodatkowe: Wykonawca

moŜe w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej

innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków

prawnych, na zasadach określonych w art. 22a UPZP. W odniesieniu do warunków

dotyczących kwalifikacji zawodowych (osób skierowanych do realizacji zamówienia) lub

doświadczenia (wykonawcy), wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych

podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi lub roboty budowlane do realizacji których

te zdolności są wymagane.
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Data: 2017-12-15, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-01-08, godzina: 10:00,
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