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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: 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 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
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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 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
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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) 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 mniejsze niż określone poniżej, dla poszczególnych funkcji, tj.: a) Projektant
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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 prawnych, na zasadach określonych w art. 22aUPZP. W odniesieniu do

warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia
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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: IV

Punkt: IV.6.2

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

postępowaniu: Data: 11.02.2021, godzina: 10:00.

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: 16.02.2021, godzina: 10:00.
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