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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny
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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: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1) doświadczenie

wykonawcy: Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, w okresie ostatnich

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

okresie, co najmniej a) 1 roboty budowlanej, polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi lub

ulicy o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o powierzchni min. 2.000 m² b) 1 roboty budowlanej

polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi lub ulicy nawierzchni z kostki kamiennej o

powierzchni minimum 3.500 m², wraz z budową, rozbudową lub przebudową kanalizacji deszczowej,

oświetlenia ulicznego, urządzeń elektrycznych i energetycznych. c) 1 roboty budowlanej, polegającej na

budowie lub przebudowie umocnień nabrzeży o długości m.in. 250m w postaci stalowych koszy

gabionowych lub w postaci stalowej ścianki szczelnej o długości m.in. 250m, zwieńczonych oczepem

żelbetowym lub w postaci pali fundamentowych żelbetowych o długości m.in. 250m, zwieńczonych

oczepem żelbetowym. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie na podst. art. 23 UPZP ww.

warunek spełniają następująco: przynajmniej jeden z tych wykonawców musi posiadać doświadczenie w
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zakresie określonym w pkt a), przynajmniej jeden z tych wykonawców musi posiadać doświadczenie w

zakresie określonym w pkt b), przynajmniej jeden z tych wykonawców musi posiadać doświadczenie w

zakresie określonym w pkt c), z tym że wymóg posiadania ww. doświadczenia dotyczy wykonawców

zamierzających bezpośrednio realizować zamówienie objęte umową. Zamawiający uzna warunek za

spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że ww. zakres (a, b, c, ) wykonał łącznie w ramach jednego zadania

lub w oddzielnych zadaniach. 2) osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia,

posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, niezbędne do wykonania

zamówienia, nie mniejsze niż określono poniżej dla poszczególnych funkcji, tj.: a) kierownik budowy:

minimalna wymagana liczba osób: 1; minimalne kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane bez

ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej minimalne

doświadczenie zawodowe: 8 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako

kierownik budowy lub kierownik robót drogowych, liczone od daty uzyskania ww. uprawnień

budowlanych; b) kierownik robót drogowych: minimalna wymagana liczba osób: 1; minimalne

kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności inżynieryjnej drogowej minimalne doświadczenie zawodowe: 5 lat doświadczenia

zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robót

drogowych, liczone od daty uzyskania ww. uprawnień budowlanych; c) kierownik robót

hydrotechnicznych: minimalna wymagana liczba osób: 1; minimalne kwalifikacje zawodowe:

uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

inżynieryjnej hydrotechnicznej, lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń obejmującej swym

zakresem uprawnienia do kierowania robotami hydrotechnicznymi minimalne doświadczenie zawodowe:

5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub

kierownik robót hydrotechnicznych lub konstrukcyjno -budowlanych obejmujące swym zakresem roboty

hydrotechniczne, liczone od daty uzyskania ww. uprawnień budowlanych; w tym co najmniej jedno

zadanie polegające na kierowaniu robotami polegającymi na budowie lub przebudowie umocnień

nabrzeży o długości m.in. 250 m w postaci stalowych koszy gabionowych lub w postaci stalowej ścianki

szczelnej o długości m.in. 250m, zwieńczonych oczepem żelbetowym lub w postaci pali fundamentowych

żelbetowych o długości m.in. 250m, zwieńczonych oczepem żelbetowym. Wymienione wyżej osoby

winny 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 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. Nie dopuszcza

się łączenia funkcji Kierownika budowy z jakąkolwiek funkcją kierownika robót branżowych przez jedną

osobę, niezależnie od posiadanych uprawnień budowlanych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
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zamówienie na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna) ww. warunek udziału w

postępowaniu spełniają łącznie. 10.3. Wykonawca może 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, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków

prawnych, na zasadach określonych w art. 22a UPZP. 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: Tak

W ogłoszeniu powinno być: zdolności technicznej lub zawodowej: 1) doświadczenie wykonawcy:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, w okresie ostatnich 10 lat

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

okresie, co najmniej a) 1 roboty budowlanej, polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie

drogi lub ulicy o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o powierzchni min. 2.000 m² b) 1

roboty budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi lub ulicy nawierzchni z

kostki kamiennej o powierzchni minimum 3.500 m², wraz z budową, rozbudową lub przebudową

kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, urządzeń elektrycznych i energetycznych. c) 1 roboty

budowlanej, polegającej na budowie lub przebudowie umocnień nabrzeży o długości m.in. 100 m w

postaci stalowych koszy gabionowych lub w postaci stalowej ścianki szczelnej o długości m.in. 100m,

zwieńczonych oczepem żelbetowym lub w postaci pali fundamentowych żelbetowych (o długości m.in.

100 m), zwieńczonych oczepem żelbetowym. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie na

podst. art. 23 UPZP ww. warunek spełniają następująco: przynajmniej jeden z tych wykonawców musi

posiadać doświadczenie w zakresie określonym w pkt a), przynajmniej jeden z tych wykonawców musi

posiadać doświadczenie w zakresie określonym w pkt b), przynajmniej jeden z tych wykonawców musi

posiadać doświadczenie w zakresie określonym w pkt c), z tym że wymóg posiadania ww.

doświadczenia dotyczy wykonawców zamierzających bezpośrednio realizować zamówienie objęte

umową. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że ww. zakres (a, b, c, )

wykonał łącznie w ramach jednego zadania lub w oddzielnych zadaniach. W celu zapewnienia

odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

Zamawiający dopuścił aby ww. wykaz dotyczył robót budowlanych wykonanych, w okresie dłuższym

niż 5 lata przed upływem składania ofert, zgodnie z § 2 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z

dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 2016 r., poz. 1126). 2)osoby skierowane

przez wykonawcę do realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje

osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i

doświadczenie zawodowe, niezbędne do wykonania zamówienia, nie mniejsze niż określono poniżej

dla poszczególnych funkcji, tj.: a)kierownik budowy: minimalna wymagana liczba osób: 1; minimalne
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kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej minimalne doświadczenie zawodowe: 8 lat

doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub

kierownik robót drogowych, liczone od daty uzyskania ww. uprawnień budowlanych; b) kierownik

robót drogowych: minimalna wymagana liczba osób: 1; minimalne kwalifikacje zawodowe:

uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

inżynieryjnej drogowej minimalne doświadczenie zawodowe: 5 lat doświadczenia zawodowego w

kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robót drogowych, liczone

od daty uzyskania ww. uprawnień budowlanych; c) kierownik robót hydrotechnicznych: minimalna

wymagana liczba osób: 1; minimalne kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane bez

ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, lub

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń obejmującej swym zakresem uprawnienia do kierowania

robotami hydrotechnicznymi minimalne doświadczenie zawodowe: 5 lat doświadczenia zawodowego

w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robót

hydrotechnicznych lub konstrukcyjno -budowlanych obejmujące swym zakresem roboty

hydrotechniczne, liczone od daty uzyskania ww. uprawnień budowlanych; w tym co najmniej jedno

zadanie polegające na kierowaniu robotami polegającymi na budowie lub przebudowie umocnień

nabrzeży o długości m.in. 100 m w postaci stalowych koszy gabionowych lub w postaci stalowej

ścianki szczelnej o długości m.in. 100m, zwieńczonych oczepem żelbetowym lub w postaci pali

fundamentowych żelbetowych o długości m.in. 100m, zwieńczonych oczepem żelbetowym.

Wymienione wyżej osoby winny 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 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. Nie dopuszcza się łączenia funkcji Kierownika

budowy z jakąkolwiek funkcją kierownika robót branżowych przez jedną osobę, niezależnie od

posiadanych uprawnień budowlanych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie na

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

spełniają łącznie. 10.3. Wykonawca może 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, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków

prawnych, na zasadach określonych w art. 22a UPZP. 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
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zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: W odniesieniu do

warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych (osób skierowanych przez wykonawcę do

realizacji zamówienia) lub doświadczenia (wykonawcy), wykonawcy mogą polegać na

zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane do realizacji

których te zdolności są wymagane.Dysponowanie zasobami innego podmiotu: Wykonawca może

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 10.2

SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia lub jego

części, polegać na sytuacji ekonomicznej lub finansowej, lub zdolnościach technicznych lub

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

stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 22a ust. 2 UPZP. W związku z tym,

Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu

ich zobowiązanie do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji

zamówienia lub jego części wraz z dowodami, że osoba podpisująca zobowiązanie, była

uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego. Zobowiązanie musi w sposób wyraźny i

jednoznaczny wyrażać wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie

odpowiedniego zasobu oraz w szczególności musi wskazywać: 1. nazwę i wskazanie siedziby

podmiotu udostępniającego wykonawcy swoje zasoby, 2. nazwę i wskazanie siedziby wykonawcy,

któremu podmiot trzeci udostępnił swoje zasoby, 3. określenie zamówienia publicznego, tj.:

„Rewitalizacje terenów nadbrzeży Wisły w Starym Fordonie w ramach zadania: „Rewitalizacja

społeczno – gospodarcza Starego Fordonu – ETAP I" 4. zakres dostępnych wykonawcy zasobów

innego podmiotu, (tj. informacje, jakie konkretnie zasoby zostaną udostępnione), 5. sposób

wykorzystania przez wykonawcę zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

publicznego, (tj. informacje, w jaki sposób udostępnione zasoby będą wykorzystywane przy

wykonywaniu zamówienia publicznego), 6. charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z

innym podmiotem, (tj. informacje, na jakiej podstawie wykonawca będzie nimi dysponował), 7.

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 8. czy

podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w

postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (nie dotyczy sytuacji

finansowej lub ekonomicznej), zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą,

z uwzględnieniem postanowień pkt 10.4 SIWZ. Zobowiązanie innego podmiotu należy złożyć w

oryginale i dołączyć do oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
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postępowaniu: Data: 22.12.2020, godzina: 10:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą

być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: 29.12.2020, godzina: 10:30, Skrócenie terminu składania

wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w

jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu >

polski
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