Ogłoszenie nr 2021/BZP 00082714/01 z dnia 2021-06-15

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
˜„Przebudowa drogi dojazdowej wraz z łącznikiem w miejscowości Rakowice - etap I”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: ˜GMINA WRÓBLEW
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: ˜REGON 730934565
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: ˜15
1.4.2.) Miejscowość: ˜Wróblew
1.4.3.) Kod pocztowy: ˜98-285
1.4.4.) Województwo: łódzkie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ˜zam_publiczne@wroblew.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ˜www.bip.wroblew.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: ˜2021/BZP 00082714/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-06-15 09:16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

˜Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: ˜2021/BZP 00074742/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: ˜01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

˜SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

˜5.4. ˜Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu
Przed zmianą:
˜2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia
warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia
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warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca winien być
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 500 000,00 zł.4) zdolności technicznej
lub zawodowej:a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonał należycie co najmniej 3 zamówienia (każda na kwotę minimum 1 000 000,00 zł
brutto) polegające na przebudowie lub budowie drogi,b) Wykonawca musi wykazać osoby, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i
doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi
wraz z ofertą osoby, na funkcje wymienione poniżej, które muszą być dostępne na etapie
realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania. Wykonawca wskaże że dysponuje
osobami uprawnionymi do kierowania robotami budowlanymi będącymi przedmiotem
niniejszego zamówienia tj.: b.1.) min. jedną osobę posiadają uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności: - drogowej lub równoważne wydane na podstawie
wcześniejszych przepisów. Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o
których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U, z 2021 r. poz. 234 ze
zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednie kwalifikacje zdobyte za granicą, uznane w
Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021.78).
Po zmianie:
˜2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia
warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia
warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca winien być
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 500 000,00 zł.4) zdolności technicznej
lub zawodowej:a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonał należycie co najmniej 3 zamówienia (każda na kwotę minimum 1 000 000,00 zł
brutto) polegające na przebudowie, budowie, rozbudowie lub remoncie drogi,b) Wykonawca
musi wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się
kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im
powierzone. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą osoby, na funkcje wymienione poniżej, które
muszą być dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania.
Wykonawca wskaże że dysponuje osobami uprawnionymi do kierowania robotami budowlanymi
będącymi przedmiotem niniejszego zamówienia tj.: b.1.) min. jedną osobę posiadają
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: - drogowej lub równoważne
wydane na podstawie wcześniejszych przepisów. Przez uprawnienia należy rozumieć:
uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.
U, z 2021 r. poz. 234 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednie kwalifikacje zdobyte za
granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021.78).
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