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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: Określenie warunków: I. osoby skierowane przez Wykonawcę do

realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykazać się dysponowaniem

osobami, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia posiadającymi

kwalifikacje i doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż określone poniżej, dla

poszczególnych funkcji tj: a) Kierownik budowy – minimum 1 osoba: minimalne

kwalifikacje zawodowe: legitymuje się uprawnieniami budowlanymi do kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej, minimalne doświadczenie
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zawodowe: 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub

kierownika robót mostowych, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych, w

tym: doświadczenie w kierowaniu budową, obiektów mostowych z urządzeniami

dylatacyjnymi typu modułowego – min. 2 obiekty na dwóch oddzielnych inwestycjach

lub kierował robotami związanymi z kompleksową wymianą modułowych urządzeń

dylatacyjnych na drogowych obiektach inżynierskich – min. 2 obiekty na dwóch

oddzielnych zadaniach b) Kierownik robót mostowych – minimum 1 osoba minimalne

kwalifikacje zawodowe: legitymuje się uprawnieniami budowlanymi do kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej, minimalne

doświadczenie zawodowe: 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika

budowy lub kierownika robót mostowych, liczone od daty uzyskania uprawnień

budowlanych, w tym: doświadczenie w kierowaniu budową, obiektów mostowych z

urządzeniami dylatacyjnymi typu modułowego – min. 2 obiekty na dwóch oddzielnych

inwestycjach lub kierował robotami związanymi z kompleksową wymianą modułowych

urządzeń dylatacyjnych na drogowych obiektach inżynierskich – min. 2 obiekty na

dwóch oddzielnych zadaniach. Osoby skierowane do pełnienia funkcji kierowania

budowy/kierownika robót mostowych 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. Warunki dodatkowe do ww. funkcji:

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika budowy i kierownika robót

mostowych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie

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

spełniają łącznie. 2) 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, co najmniej dwóch

robót budowlanych obejmujących zabudowanie (w ramach budowy, przebudowy lub
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wymiany) urządzeń dylatacyjnych typu modułowego na drogowych obiektach

inżynierskich. Powyższy warunek uważa się za spełniony wyłącznie jeżeli obie prace

wykonywane były w ramach oddzielnych zadań (ww. zakres wykonawca wykonał w

odrębnych zamówieniach) oraz na różnych obiektach mostowych. 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. 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: Określenie warunków: I. osoby skierowane przez

Wykonawcę do realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykazać się

dysponowaniem osobami, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji

zamówienia posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż

określone poniżej, dla poszczególnych funkcji tj: a) Kierownik budowy – minimum 1

osoba: minimalne kwalifikacje zawodowe: legitymuje się uprawnieniami

budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

mostowej, minimalne doświadczenie zawodowe: 2-letnie doświadczenie zawodowe na

stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót mostowych, liczone od daty

uzyskania uprawnień budowlanych, w tym: doświadczenie w kierowaniu

budową,obiektów mostowych z urządzeniami dylatacyjnymi typu modułowego – min.

2 obiekty na dwóch oddzielnych inwestycjach lub kierował robotami związanymi z

kompleksową wymianą modułowych urządzeń dylatacyjnych na drogowych obiektach

inżynierskich – min. 2 obiekty na dwóch oddzielnych zadaniach b) Kierownik robót

mostowych – minimum 1 osoba minimalne kwalifikacje zawodowe: legitymuje się

uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w

specjalności mostowej, minimalne doświadczenie zawodowe: 2-letnie doświadczenie

zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót mostowych,

liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych, w tym: doświadczenie w

kierowaniu budową, obiektów mostowych z urządzeniami dylatacyjnymi typu

modułowego – min. 2 obiekty na dwóch oddzielnych inwestycjach lub kierował
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robotami związanymi z kompleksową wymianą modułowych urządzeń

dylatacyjnych na drogowych obiektach inżynierskich – min. 2 obiekty na dwóch

oddzielnych zadaniach. c)Projektant branży mostowej – minimum 1 osoba:

minimalne kwalifikacje zawodowe: legitymuje się uprawnieniami budowlanymi do

projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej, minimalne

doświadczenie zawodowe: 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku

projektanta obiektów mostowych, liczone od daty uzyskania uprawnień

budowlanych, w tym: Doświadczenie w opracowaniu dokumentacji projektowej

związanej z wbudowaniem modułowych urządzeń dylatacyjnych w ramach budowy

lub przebudowy obiektu mostowego (mostu, wiaduktu) o konstrukcji przęseł:

żelbetowej, zespolonej stalowo-żelbetowej lub z betonu sprężonego – min. 4 różne

zadania (obiekty) Zamawiający w ocenie nie będzie uwzględniać doświadczenia

nabytego poprzez pełnienie funkcji sprawdzającego rozwiązania projektowe. Osoby

skierowane do pełnienia funkcji Kierowania budowy/ 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. Warunki dodatkowe do ww. funkcji: Zamawiający dopuszcza łączenie

funkcji Kierownika budowy i Kierownika robót mostowych, natomiast nie

dopuszcza łączenia funkcji Projektanta branży mostowej z funkcją Kierownika

budowy/ Kierownika robót mostowych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o

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

cywilna), ww. warunek udziału w postępowaniu spełniają łącznie. II. 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, co najmniej dwóch robót
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budowlanych obejmujących zabudowanie (w ramach budowy, przebudowy lub

wymiany) urządzeń dylatacyjnych typu modułowego na drogowych obiektach

inżynierskich. Powyższy warunek uważa się za spełniony wyłącznie jeżeli obie

prace wykonywane były w ramach oddzielnych zadań (ww. zakres wykonawca

wykonał w odrębnych zamówieniach) oraz na różnych obiektach mostowych.

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. 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

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.

Punkt: 5.1)

W ogłoszeniu jest: W celu wykazania spełniania warunków udziału w

postępowaniu określonych na podstawie art. 22 ust. 1b UPZP wykonawca

zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego, wynikające z rt. 26 ust. 2

UPZP, następujące dokumenty: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie

wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z

podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których

roboty te zostały wykonane (sporządzony wg wzoru Zamawiającego) z

załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym

dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie

uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Uwaga: Posługiwanie się

dowodami uzyskanymi w ramach wykonawców występujących wspólnie (np.

konsorcjum): Wykonawca udostępniający swoje zdolności oraz doświadczenie
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może zatem uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył. Jeśli

doświadczenie zostało nabyte w ramach konsorcjum to przekazaniu podlegają

zasoby powstałe jedynie w granicach wykonania prac przez dany podmiot.

Zasada równego traktowania wykonawców nie dopuszcza, by wykonawca

biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był

członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie

nie uczestniczył w jego realizacji (. . .)” - wyrok sygn. akt. KIO 905/17, sygn.

akt. KIO 925/17, sygn. akt. KIO 933/17, wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE

w sprawie C-387/14 Esaprojekt; 2) Wykaz osób, skierowanych przez

wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami

na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych

do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez

nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

(sporządzonego wg wzoru Zamawiającego); Jeżeli wykaz, oświadczenia lub

inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego,

może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego

roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w

tym zakresie.

W ogłoszeniu powinno być: W celu wykazania spełniania warunków udziału

w postępowaniu określonych na podstawie art. 22 ust. 1b UPZP wykonawca

zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego, wynikające z rt. 26 ust.

2 UPZP, następujące dokumenty: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych

nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów,

na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzony wg wzoru

Zamawiającego) z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały

wykonane należycie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo

ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne
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dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane

były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne

dokumenty. Uwaga: Posługiwanie się dowodami uzyskanymi w ramach

wykonawców występujących wspólnie (np. konsorcjum): Wykonawca

udostępniający swoje zdolności oraz doświadczenie może zatem uczynić to

jedynie w zakresie, w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało

nabyte w ramach konsorcjum to przekazaniu podlegają zasoby powstałe

jedynie w granicach wykonania prac przez dany podmiot. Zasada równego

traktowania wykonawców nie dopuszcza, by wykonawca biorący

indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy

innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie

uczestniczył w jego realizacji (. . .)” - wyrok sygn. akt. KIO 905/17, sygn.

akt. KIO 925/17, sygn. akt. KIO 933/17, wyrok Trybunału Sprawiedliwości

UE w sprawie C-387/14 Esaprojekt; 2) Wykaz osób, skierowanych przez

wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności

odpowiedzialnych za projektowanie, kierowanie robotami budowlanymi,

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,

doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami (sporządzonego wg wzoru Zamawiającego);

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty

budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do

właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o

dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 2.2)

W ogłoszeniu jest: Kryteria cena 60,00 okres udzielenia gwarancji jakości
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na wykonane roboty budowlane 40,00

W ogłoszeniu powinno być: Kryteria cena 50,00 okres udzielenia

gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane 20,00 doświadczenie

projektanta branży mostowej 30,00

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: 2019-08-05, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-12, godzina:

10:00,
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