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Ogłoszenie nr 540212366-N-2019 z dnia 07-10-2019 r.
Czarny Bór:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 600859-N-2019
Data: 23/09/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Czarny Bór, Krajowy numer identyfikacyjny 89071822500000, ul. Główna 18, 58-379 Czarny
Bór, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 450 139, e-mail infrastruktura@czarny-bor.pl, faks
748 450 006.
Adres strony internetowej (url): www.bip.czarny-bor.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3)
W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
wykonał/zakończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej dwie roboty budowlane, w
zakresie których było wykonanie remontu, przebudowy lub budowy drogi o długości co najmniej
500 mb, klasie drogi co najmniej dojazdowej (droga klasy D) oraz nawierzchnią z betonowej kostki
brukowej. Przez jedną robotę budowlaną Zamawiający rozumie robotę wykonaną na podstawie
jednej umowy lub jednego zadania inwestycyjnego. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
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Wykonawca wykaże, że dysponuje lub ma możliwość dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia: kierownikiem budowy specjalności inżynieryjnej drogowej:
posiadającym ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności inżynieryjnej – drogowej, wydanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia
29 kwietnia 2019 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2019 r., poz. 831) lub im odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; minimalne doświadczenie zawodowe: 3 lat od
uzyskania uprawnień; będącym członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Ocena spełnienia ww. warunków przez Wykonawców będzie dokonywana wg zasady: spełnia /
nie spełnia, na podstawie przedłożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów. Z treści
dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca spełnił warunki jak wyżej.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że wykonał/zakończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej dwie
roboty budowlane, w zakresie których było wykonanie remontu, przebudowy lub budowy drogi o
długości co najmniej 800 mb, klasie drogi co najmniej dojazdowej (droga klasy D). Przez jedną
robotę budowlaną Zamawiający rozumie robotę wykonaną na podstawie jednej umowy lub
jednego zadania inwestycyjnego. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że dysponuje lub ma możliwość dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia: kierownikiem budowy specjalności inżynieryjnej drogowej: posiadającym ważne
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej –
drogowej, wydanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub im
odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów; minimalne doświadczenie zawodowe: 3 lat od uzyskania uprawnień;
będącym członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; kierownikiem robót
instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych: posiadającym ważne uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
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gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych obejmujące swym zakresem zakres prac objętych
zamówieniem, wydanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane oraz zgodnie z 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 im odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; minimalne doświadczenie: 3 lata od
uzyskania uprawnień; będącym członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa; kierownikiem robót instalacyjnych w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych: posiadającym ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
obejmujące swym zakresem zakres prac objęty zamówieniem, wydanymi zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadające uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; minimalne
doświadczenie: 3 lata od uzyskania uprawnień; będącym członkiem właściwej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa. Ocena spełnienia ww. warunków przez Wykonawców będzie
dokonywana wg zasady: spełnia / nie spełnia, na podstawie przedłożonych przez Wykonawców
oświadczeń i dokumentów. Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca
spełnił warunki jak wyżej.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-10-09, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-10-14, godzina: 12:00
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