
Ogłoszenie nr 540057757-N-2020 z dnia 01-04-2020 r.

Bydgoszcz:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 527445-N-2020

Data: 27/03/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, Krajowy numer

identyfikacyjny 90476971000000, ul. Toruńska  174 A, 85-844  Bydgoszcz, woj. kujawsko-

pomorskie, państwo Polska, tel. 52 5822723, e-mail zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, faks 52

5822777.

Adres strony internetowej (url): www.zdmikp.bydgoszcz.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: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1)

doświadczenie wykonawcy: 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: a) doświadczeniem w wykonywaniu

jednej roboty budowlanej dotyczącej robót utrzymaniowych lub remontowych na

drogowych obiektach inżynierskich o wartości brutto minimum 100 000,00 zł, b) co

najmniej jednej roboty budowlanej dotyczącej wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego
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powierzchni stalowych elementów obiektów inżynierskich o powierzchni nie mniejszej

niż 20 m.kw. c) co najmniej jednej roboty budowlanej dotyczącej wykonania

zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych obiektów inżynierskich o

powierzchni nie mniejszej niż 20 m. kw. Powyższy warunek uważa się za spełniony

łącznie (ww. zakres wykonawca wykonał w ramach jednego zadania) lub oddzielnie (ww.

zakres wykonawca wykonał w odrębnych zamówieniach). Wykonawcy wspólnie

ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum,

spółka cywilna), ww. warunek udziału w postępowaniu spełniają łącznie, przy czym

wymóg wykazania się odpowiednim doświadczeniem dotyczy tego wykonawcy, który

zamierza bezpośrednio realizować zakres zamówienia, dla realizacji którego wymagane

jest wykazanie się odpowiednim doświadczeniem. 2) osoby skierowane przez

wykonawcę do realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że

dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, gwarantującymi właściwą

jakość robót budowlanych, o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym niezbędnym

do wykonania zamówienia, nie mniejszym niż określone poniżej, tj.: a) kierownik robót

mostowych: wymagana liczba osób: min. 1, minimalne kwalifikacje zawodowe:

uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności inżynieryjnej mostowej, minimalne doświadczenie zawodowe: trzy lata

doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika robót mostowych liczone od

daty uzyskania uprawnień budowlanych; b) projektant branży mostowej: wymagana

liczba osób: min. 1, minimalne kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane bez

ograniczeń do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej, minimalne

doświadczenie zawodowe: pięć lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu

obiektów mostowych, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych, c) brygady

robocze: wymagana liczba brygad: 1, wymagana liczba osób w brygadzie: min. 3,

minimalne doświadczenie zawodowe: roczne doświadczeniem zawodowe w pracach

polegających na konserwacji i utrzymaniu obiektów inżynierskich. d) ekspert: wymagana

liczba osób: 1, minimalne kwalifikacje zawodowe: stopień naukowy minimum doktora

habilitowanego i tytuł rzeczoznawcy budowlanego, minimalne doświadczenie

zawodowe: wykonanie minimum 3 opracowań, w których zakresie były pomiary naciągu

want minimum 3 podwieszonych obiektów mostowych o rozpiętości przęsła
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podwieszonego minimum 10m oraz minimum 3 ekspertyz stanu obiektów mostowych.

Osoby skierowane do pełnienia funkcji Kierownika robót mostowych/ Projektanta

branży mostowej winny posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych 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 zgodne z postanowieniami art. 12a tejże

ustawy, lub równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych

samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają

uprawnienia budowlane w tej samej specjalności. 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

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie

warunków: 1) doświadczenie wykonawcy: 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: a) doświadczeniem

w wykonywaniu jednej roboty budowlanej dotyczącej robót utrzymaniowych lub

remontowych na drogowych obiektach inżynierskich o wartości brutto minimum 100

000,00 zł, b) co najmniej jednej roboty budowlanej dotyczącej wykonania

zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni stalowych elementów obiektów

inżynierskich o powierzchni nie mniejszej niż 20 m.kw. c) co najmniej jednej roboty

budowlanej dotyczącej wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni

betonowych obiektów inżynierskich o powierzchni nie mniejszej niż 20 m. kw.

Powyższy warunek uważa się za spełniony łącznie (ww. zakres wykonawca wykonał

w ramach jednego zadania) lub oddzielnie (ww. zakres wykonawca wykonał w

odrębnych zamówieniach). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie

zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna), ww.
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warunek udziału w postępowaniu spełniają łącznie, przy czym wymóg wykazania

się odpowiednim doświadczeniem dotyczy tego wykonawcy, który zamierza

bezpośrednio realizować zakres zamówienia, dla realizacji którego wymagane jest

wykazanie się odpowiednim doświadczeniem. 2) osoby skierowane przez

wykonawcę do realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że

dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, gwarantującymi

właściwą jakość robót budowlanych, o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym

niezbędnym do wykonania zamówienia, nie mniejszym niż określone poniżej, tj.: a)

kierownik robót mostowych: wymagana liczba osób: min. 1, minimalne kwalifikacje

zawodowe: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej, minimalne doświadczenie

zawodowe: trzy lata doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika

robót mostowych liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych; b) projektant

branży mostowej: wymagana liczba osób: min. 1, minimalne kwalifikacje

zawodowe: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w

specjalności inżynieryjnej mostowej, minimalne doświadczenie zawodowe: pięć lat

doświadczenia zawodowego w projektowaniu obiektów mostowych, liczone od daty

uzyskania uprawnień budowlanych, c) brygady robocze: wymagana liczba brygad:

1, wymagana liczba osób w brygadzie: min. 3, minimalne doświadczenie

zawodowe: roczne doświadczeniem zawodowe w pracach polegających na

konserwacji i utrzymaniu obiektów inżynierskich. d) ekspert: wymagana liczba

osób: 1, minimalne kwalifikacje zawodowe: stopień naukowy minimum doktora

habilitowanego i tytuł rzeczoznawcy budowlanego, minimalne doświadczenie

zawodowe: wykonanie minimum 3 opracowań, w których zakresie były pomiary

naciągu want minimum 3 podwieszonych obiektów mostowych o rozpiętości przęsła

podwieszonego minimum 100 m oraz minimum 3 ekspertyz stanu obiektów

mostowych. Osoby skierowane do pełnienia funkcji Kierownika robót mostowych/

Projektanta branży mostowej winny posiadać uprawnienia do pełnienia

samodzielnych 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 zgodne z
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postanowieniami art. 12a tejże ustawy, lub równoważne uprawnienia budowlane

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub inne uprawnienia

umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w

aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej

specjalności. 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

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: 2020-04-15, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-04-17, godzina: 10:00,
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