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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.9

W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Zamówienie realizowane będzie w V etapach. I.

Opracowanie ostatecznej koncepcji rozbiórki istniejącego wiaduktu i budowy nowego wiaduktu:

8 tygodni od dnia podpisania umowy. II. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki

wiaduktu wraz z uzyskaniem decyzji/zgody administracyjnej umożliwiającej rozbiórkę wraz z

pełnieniem nadzoru autorskiego: 12 tygodni od dnia podpisania umowy. III. Rozbiórka

istniejącego wiaduktu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego: 20 tygodni od dnia podpisania

umowy. IV. Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem

decyzji/zgody administracyjnej umożliwiającej realizację robót (pozwolenie na budowę lub

ZRID): 30 tygodni od dnia podpisania umowy. Va. Realizacja robót polegających na budowie
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nowego wiaduktu z osiągnięciem stadium przejezdności przynajmniej po jednym pasie ruchu

po co najmniej warstwie min. asf. wiążącej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na

użytkowanie przed zakończeniem wszystkich robót: od dnia podpisania umowy do max. 31

marca 2022 r. Faktyczny termin wykonania tego zakresu zostanie zadeklarowany przez

wykonawcę w formularzu ofertowym, zgodnie z pkt. 20.2.3.2) SIWZ, Vb. Realizacja

pozostałych robót w terminie zgodnie z pkt. 9.1. SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Zamówienie realizowane będzie w V

etapach. I. Opracowanie ostatecznej koncepcji rozbiórki istniejącego wiaduktu i budowy

nowego wiaduktu: 8 tygodni od dnia podpisania umowy. II. Opracowanie dokumentacji

projektowej rozbiórki wiaduktu wraz z uzyskaniem decyzji/zgody administracyjnej

umożliwiającej rozbiórkę wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego: 12 tygodni od dnia

podpisania umowy. III. Rozbiórka istniejącego wiaduktu wraz z pełnieniem nadzoru

autorskiego: 20 tygodni od dnia podpisania umowy. IV. Opracowanie wielobranżowego

projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji/zgody administracyjnej umożliwiającej

realizację robót (pozwolenie na budowę lub ZRID): 30 tygodni od dnia podpisania umowy.

Va. Realizacja robót polegających na budowie nowego wiaduktu z osiągnięciem stadium

przejezdności przynajmniej po jednym pasie ruchu po co najmniej warstwie min. asf. wiążącej

wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie przed zakończeniem

wszystkich robót: od dnia podpisania umowy do max. 30 kwietnia 2022 r. Faktyczny termin

wykonania tego zakresu zostanie zadeklarowany przez wykonawcę w formularzu ofertowym,

zgodnie z pkt. 20.2.3.2) SIWZ, Vb. Realizacja pozostałych robót w terminie zgodnie z pkt.

9.1. SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.1.3

W ogłoszeniu jest: 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,

co najmniej: a) jednej roboty budowlanej, w zakresie rozbiórki obiektu mostowego, tj.

estakady, wiaduktu lub mostu o długości min. 50 m, b) jednej roboty budowlanej w zakresie

budowy obiektu mostowego o konstrukcji stalowej z płytą ortrotopową o nośności klasy min.

8, wg. PN-S-10030:1985 i długości obiektu min. 50 m, c) jednej usługi inżynierskiej w
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zakresie projektu obiektu mostowego o konstrukcji stalowej przęseł (płyta ortrotopowa).

Warunek będzie spełniony, kiedy wykonawca wykaże, że wykonał ww. zakres łącznie (w

ramach jednego zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”) lub oddzielnie (przy czym

wykonane oddzielnie nie muszą dotyczyć tego samego zadania). Wykonawcy wspólnie

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

cywilna) ww. warunki udziału w postępowaniu spełniają w następujący sposób:

przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia musi

posiadać doświadczenie w zakresie określonym w pkt 10.3.3. 1a lub 1b lub 1c SIWZ, z tym

że wymóg posiadania ww. doświadczenia dotyczy wykonawców zamierzających

bezpośrednio realizować zamówienie. 2) 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) Projektant w branży mostowej – minimum 1 osoba: minimalne kwalifikacje

zawodowe: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności

inżynieryjnej mostowej; minimalne doświadczenie zawodowe: pięcioletnie doświadczenie

zawodowe doświadczenie zawodowe w projektowaniu obiektów mostowych na stanowisku

projektanta branży mostowej lub sprawdzającego, liczone od daty uzyskania uprawnień

budowlanych do projektowania. b) Kierownik robót mostowych – minimum 1 osoba:

minimalne kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej; minimalne doświadczenie

zawodowe: trzy lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi

jako kierownik robót mostowych, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych,

Wyżej wymienione osoby odpowiedzialne za zaprojektowanie oraz za kierowanie budową

winny posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej winny posiadać

uprawnienia 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. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie

art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna), ww. warunek udziału w postępowaniu
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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 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 innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego

łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 22aUPZP. W

odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie

doświadczenia wykonawcy oraz kwalifikacji i doświadczenia zawodowego osób

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, 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, wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie, co najmniej: a) jednej roboty budowlanej, w zakresie rozbiórki

obiektu mostowego, tj. estakady, wiaduktu lub mostu o długości min. 50 m, b) jednej

roboty budowlanej w zakresie wytworzenia konstrukcji stalowej z zabezpieczeniem

antykorozyjnym oraz montażem, dla budowy lub przebudowy obiektu mostowego o

konstrukcji stalowej z płytą ortrotopową o nośności klasy min. B i długości obiektu min.

50 m. Warunek będzie spełniony, kiedy wykonawca wykaże, że wykonał ww. zakres

łącznie (w ramach jednego zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”) lub oddzielnie

(przy czym wykonane oddzielnie nie muszą dotyczyć tego samego zadania). Wykonawcy

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

konsorcjum, spółka cywilna) ww. warunki udziału w postępowaniu spełniają w

następujący sposób: przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegający się o

udzielenie zamówienia musi posiadać doświadczenie w zakresie określonym w pkt

10.3.3. 1a lub 1b SIWZ, z tym że wymóg posiadania ww. doświadczenia dotyczy

wykonawców zamierzających bezpośrednio realizować zamówienie. 2) 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
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mniejsze niż określone poniżej, dla poszczególnych funkcji, tj.: a) Projektant w branży

mostowej – minimum 1 osoba: minimalne kwalifikacje zawodowe: uprawnienia

budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej;

minimalne doświadczenie zawodowe: pięcioletnie doświadczenie zawodowe w

projektowaniu obiektów mostowych na stanowisku projektanta branży mostowej lub

sprawdzającego, w tym minimum jednego projektu obiektu mostowego o konstrukcji

stalowej przęseł - płyta ortotropowa, jako projektant lub sprawdzający obiektu

mostowego, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania. b)

Kierownik robót mostowych – minimum 1 osoba: minimalne kwalifikacje zawodowe:

uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności inżynieryjnej mostowej; minimalne doświadczenie zawodowe: trzy lata

doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik

robót mostowych, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych. Zamawiający

nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pełnienia kilku funkcji (więcej niż

jednej) wymienionych w pkt. 10.3.3.2). Wyżej wymienione osoby odpowiedzialne za

zaprojektowanie oraz za kierowanie budową winny posiadać uprawnienia do pełnienia

samodzielnej funkcji technicznej winny posiadać uprawnienia 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. 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 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

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
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prawnych, na zasadach określonych w art. 22aUPZP. W odniesieniu do warunków

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia

wykonawcy oraz kwalifikacji i doświadczenia zawodowego osób skierowanych

przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wykonawcy mogą polegać na

zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi lub roboty

budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.5.1

W ogłoszeniu jest: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w

okresie ostatnich 5 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 według wzoru Zamawiającego) z załączeniem dowodów

określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w

szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane 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 wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –

inne dokumenty; Uwaga: Posługiwanie się dowodami uzyskanymi w ramach

wykonawców wspólnie występujących (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
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UE w sprawie C-387/14 Esaprojekt; Zamawiający nie dopuszcza, aby wykaz

dotyczył robót budowlanych wykonanych w okresie dłuższym niż 5 lat,przed

upływem terminu składania ofert; 2) wykaz usług wykonanych – w okresie

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich przedmiotu, dat

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (sporządzony

według wzoru Zamawiającego) oraz załączeniem dowodów określających czy

usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego

usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym

charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –

oświadczenie wykonawcy. Jeżeli wykonawca składa ww. oświadczenie,

zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania ww.

dokumentów. W przypadku robót budowlanych i usług wykonanych w ramach

jednego zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj” - wykonawca składa tylko

wykaz robót budowalnych, o którym mowa w pkt. 11.5.1) SIWZ. W celu

zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego, Zamawiający dopuścił aby ww. wykaz, o którym mowa

w pkt. 11.5.3) SIWZ dotyczył usług wykonanych, w okresie dłuższym niż 3 lata

przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z § 2 ust. 5 pkt 2 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). Zamawiający nie dopuszcza,

aby poszczególne wykazy dotyczyły robót budowlanych lub usług wykonanych w

okresie dłuższym niż 5 lat, przed upływem terminu składania ofert; 3) wykaz

osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług w zakresie projektowania,

sprawdzania rozwiązań projektowych, kierowania 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).

Informacje dotyczące doświadczenia zawodowego winny zawierać: a) Dla części
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projektowej: - wskazanie osoby – imię i nazwisko, - zakres wykonywanych

czynności, np. Projektant branży mostowej - kwalifikacje zawodowe,

uprawnienia – posiadane uprawnienia projektowe (branża/specjalność), nr

uprawnień i datę ich uzyskania (dzień/miesiąc/rok), - doświadczenie zawodowe

– okres w projektowaniu z podaniem specjalności, liczony od uzyskania

uprawnień budowlanych do projektowania; b) Dla robót budowlanych

mostowych: wskazanie osoby – imię i nazwisko, - zakres wykonywanych

czynności, np. Kierownik robót mostowych, - kwalifikacje zawodowe,

uprawnienia– posiadane uprawnienia budowlane (branża/specjalność), nr

uprawnień i datę ich uzyskania (dzień/miesiąc/rok), - doświadczenie zawodowe

– okres kierowania robotami z podaniem branży robót, liczony od uzyskania

uprawnień budowlanych. 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

przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25ust. 1

pkt 1 i 3 UPZP, w formie elektronicznej pod określonymi adresami

internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, w szczególności

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.

z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.), Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz

danych wskazane oświadczenia lub dokumenty. W przypadku wskazania przez

wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, wymaganych przez Zamawiającego

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku

podstaw wykluczenia, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w

szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez

Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 UPZP, Zamawiający w celu

potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1pkt 1 i 3 UPZP,

korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów,o ile są one aktualne.

Zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język

polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez

Zamawiającego dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski. Do
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oświadczeń i dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego

wynikające z art. 26 ust. 2 UPZP, zastosowanie mają przepisy: -

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. w sprawie rodzajów

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. 2020,poz.1282),

- rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia

16.10.2018r.zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2018, poz. 1993),

-rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16.12.2019r. zmieniającego

rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów jakich

może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego. (Dz.U. 2019, poz. 2447).

W ogłoszeniu powinno być: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1) wykaz robót budowlanych

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 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

według wzoru Zamawiającego) z załączeniem dowodów określających czy

te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności

informacji o tym czy roboty zostały wykonane 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 wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać

tych dokumentów – inne dokumenty; Uwaga: Posługiwanie się dowodami

uzyskanymi w ramach wykonawców wspólnie występujących (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
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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; Zamawiający nie dopuszcza, aby wykaz dotyczył robót

budowlanych wykonanych w okresie dłuższym niż 5 lat,przed upływem

terminu składania ofert; 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę

do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych

za świadczenie usług w zakresie projektowania, sprawdzania rozwiązań

projektowych, kierowania 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).

Informacje dotyczące doświadczenia zawodowego winny zawierać: a) Dla

części projektowej: - wskazanie osoby – imię i nazwisko, - zakres

wykonywanych czynności, np. Projektant branży mostowej - kwalifikacje

zawodowe, uprawnienia – posiadane uprawnienia projektowe

(branża/specjalność), nr uprawnień i datę ich uzyskania (dzień/miesiąc

/rok), - doświadczenie zawodowe – okres w projektowaniu z podaniem

specjalności, liczony od uzyskania uprawnień budowlanych do

projektowania; b) Dla robót budowlanych mostowych: wskazanie osoby –

imię i nazwisko, - zakres wykonywanych czynności, np. Kierownik robót

mostowych, - kwalifikacje zawodowe, uprawnienia– posiadane

uprawnienia budowlane (branża/specjalność), nr uprawnień i datę ich

uzyskania (dzień/miesiąc/rok), - doświadczenie zawodowe – okres

kierowania robotami z podaniem branży robót, liczony od uzyskania

uprawnień budowlanych. 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
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dokumenty w tym zakresie. W przypadku wskazania przez wykonawcę

dostępności oświadczeń lub dokumentów potwierdzających

okoliczności, o których mowa w art. 25ust. 1 pkt 1 i 3 UPZP, w formie

elektronicznej pod określonymi adresami internetowym

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, w szczególności rejestrów

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.), Zamawiający pobiera

samodzielnie z tych baz danych wskazane oświadczenia lub dokumenty.

W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub

dokumentów, wymaganych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw

wykluczenia, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w

szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez

Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 UPZP, Zamawiający w celu

potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1pkt 1 i 3

UPZP, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów,o ile są one

aktualne. Zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia

tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych

samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów sporządzonych w

języku innym niż polski. Do oświadczeń i dokumentów składanych na

wezwanie Zamawiającego wynikające z art. 26 ust. 2 UPZP,

zastosowanie mają przepisy: - rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia

26.07.2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego (Dz.U. 2020,poz.1282), - rozporządzenia Ministra

Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16.10.2018r.zmieniającego

rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

(Dz.U. 2018, poz. 1993), -rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia

16.12.2019r. zmieniającego rozporządzenie zmieniające rozporządzenie

w sprawie dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. (Dz.U. 2019,
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poz. 2447).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 01.02.2021, godzina:

10:00

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2 Termin składania ofert lub

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:

11.02.2021, godzina: 10:00
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