OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późń. zm.)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271/12/ORG/2017
na:

Przebudowa dróg na terenie miasta Milanówka
Zadanie 1: Przebudowa ul. Krasińskiego w Milanówku na odcinku od ulicy Kościuszki
do ulicy Wojska Polskiego.
Zadanie 2: Przebudowa ul. Północnej w Milanówku na odcinku od ulicy Parkowej
do istniejącego ronda.
Ogłoszenie nr 36460 - 2017 z dnia 2017-03-03 r.
Milanówek:
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 27484-2017
Data: 17/02/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta Milanówka, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kościuszki 45, 05822
Milanówek, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 7583061 w. 109, e-mail
przetargi@milanowek.pl, faks 227 248 039.
Adres strony internetowej (url): www.milanowek.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na:
Przebudowie ulic na terenie miasta Milanówka, w ramach niżej wymienionych zadań: 1) Zadanie
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1: Przebudowa ulicy Krasińskiego na odcinku od ulicy Kościuszki do ulicy Wojska Polskiego; 2)
Zadanie 2: Przebudowa ulicy Północnej na odcinku od ulicy Parkowej do istniejącego ronda.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) przebudowę nawierzchni: a) dla zadania nr 1: na
odcinku zaplanowanym do wykonania z kostki kamiennej Zamawiający wymaga, aby była to
kostka rzędowa płomieniowana; b) dla zadania nr 1: Nawierzchnię jezdni z kostki kamiennej
należy wykonać z podziałem na część jezdną i pieszą poprzez zastosowanie różnych wzorów lub
kolorów nawierzchni. Zróżnicowanie nawierzchni musi zapewnić wizualne oddzielenie części
pieszej od części jezdnej (Ułożenie kostki musi zapewniać komfortowe przemieszczanie się osób
w różnym obuwiu, jazdy rowerem, na rolkach itd.). Przed przystąpieniem do prowadzenia prac
związanych z ułożeniem kostki kamiennej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji
jej wzór i kolorystykę. Pozostałe wymagania dotyczące kostki szczegółowo określa STWiORB; 2)
przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej (telekomunikacyjnej i
elektroenergetycznej, jedynie w przypadku zadania nr 1; 3) wykonanie odwodnienia; 4) wykonanie
prac z zakresu branży sanitarnej; 5) wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia budowy. Roboty budowlane będą prowadzone na terenie, na którym występują
urządzenia infrastruktury technicznej: wodociąg, kanalizacja sanitarna, gazociąg, linia
energetyczna, linia telekomunikacyjna. 1) Do odbioru końcowego inwestycji Wykonawca
zobowiązany będzie dostarczyć protokoły przeglądu powyższych urządzeń potwierdzone przez
ich Zarządców. Pełny zakres przedmiotu zamówienia określony jest w: 1) „Dokumentacji
projektowej” oddzielnie dla każdego zadania, stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ; 2)
„Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych” oddzielnie dla każdego
zadania, stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ; 3) „Przedmiarze” oddzielnie dla każdego zadania,
stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ; Zamawiający przewiduje stawianie w niżej wymienionym
zakresie wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie
realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, o których mowa w art.
29 ust. 3 a ww. ustawy: 1) Zamawiający wymaga, a Wykonawca zobowiązuje się, iż zatrudni na
umowę o pracę, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy P.z.p., osoby skierowane do wykonywania
przedmiotu umowy w zakresie wymienionych czynności tj.: wykonywania prac związanych z
obsługą maszyn budowlanych, w tym: koparko-ładowarki, walca drogowego oraz wykonywaniem
prac związanych z układaniem kostki kamiennej (w zakresie zadania nr 1) oraz kostki betonowej
(w zakresie zadania nr 2), na cały okres realizacji przedmiotu umowy. 2)Wykonawca nie później
niż w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu wykaz osób, o których mowa w pkt 1) i
przedstawi do wglądu Zamawiającemu dowody potwierdzające spełnianie wymagań
Zamawiającego w zakresie, o którym mowa w pkt 1) tj. dokumenty potwierdzające zatrudnienie
na umowę o pracę pracowników skierowanych do pracy na rzecz Zamawiającego (np.
zanonimizowaną
kopie
umowy
o
pracę,
oświadczenie
własne
Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy itp.): a)Wykonawca zobowiązuje się, iż
ww. czynności będą w okresie realizacji Umowy wykonywane przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy. b)Oświadczenie własne Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących ww. czynności powinno zawierać
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;
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W ogłoszeniu powinno być:
Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na: Przebudowie ulic na
terenie miasta Milanówka, w ramach niżej wymienionych zadań: 1) Zadanie 1: Przebudowa ulicy
Krasińskiego na odcinku od ulicy Kościuszki do ulicy Wojska Polskiego; 2) Zadanie 2:
Przebudowa ulicy Północnej na odcinku od ulicy Parkowej do istniejącego ronda. Zakres
przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) przebudowę nawierzchni: a) dla zadania nr 1: na odcinku
zaplanowanym do wykonania z kostki kamiennej Zamawiający wymaga, aby była to kostka
rzędowa płomieniowana; b) dla zadania nr 1: Nawierzchnię jezdni z kostki kamiennej należy
wykonać z podziałem na część jezdną i pieszą poprzez zastosowanie różnych wzorów lub
kolorów nawierzchni. Zróżnicowanie nawierzchni musi zapewnić wizualne oddzielenie części
pieszej od części jezdnej (Ułożenie kostki musi zapewniać komfortowe przemieszczanie się osób
w różnym obuwiu, jazdy rowerem, na rolkach itd.). Przed przystąpieniem do prowadzenia prac
związanych z ułożeniem kostki kamiennej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji
jej wzór i kolorystykę. Pozostałe wymagania dotyczące kostki szczegółowo określa STWiORB; 2)
przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej (telekomunikacyjnej i
elektroenergetycznej, jedynie w przypadku zadania nr 1; 3) wykonanie odwodnienia; 4) wykonanie
prac z zakresu branży sanitarnej; 5) wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia budowy. Roboty budowlane będą prowadzone na terenie, na którym występują
urządzenia infrastruktury technicznej: wodociąg, kanalizacja sanitarna, gazociąg, linia
energetyczna, linia telekomunikacyjna. 1) Do odbioru końcowego inwestycji Wykonawca
zobowiązany będzie dostarczyć protokoły przeglądu powyższych urządzeń potwierdzone przez
ich Zarządców. Pełny zakres przedmiotu zamówienia określony jest w: 1) „Dokumentacji
projektowej” oddzielnie dla każdego zadania, stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ; 2)
„Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych” oddzielnie dla każdego
zadania, stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ; 3) „Przedmiarze” oddzielnie dla każdego zadania,
stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ; Zamawiający przewiduje stawianie w niżej wymienionym
zakresie wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie
realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, o których mowa w art.
29 ust. 3 a ww. ustawy: 1) Zamawiający wymaga, a Wykonawca zobowiązuje się, iż zatrudni na
umowę o pracę, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy P.z.p., osoby skierowane do wykonywania
przedmiotu umowy w zakresie wymienionych czynności tj.: wykonywania prac związanych z
obsługą maszyn budowlanych, w tym: koparko-ładowarki, walca drogowego oraz wykonywaniem
prac związanych z układaniem kostki kamiennej (w zakresie zadania nr 1) oraz kostki betonowej
(w zakresie zadania nr 2), na cały okres realizacji przedmiotu umowy. 2)Wykonawca nie później
niż w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu wykaz osób, o których mowa w pkt 1) i
przedstawi do wglądu Zamawiającemu dowody potwierdzające spełnianie wymagań
Zamawiającego w zakresie, o którym mowa w pkt 1) tj. dokumenty potwierdzające zatrudnienie
na umowę o pracę pracowników skierowanych do pracy na rzecz Zamawiającego (np.
zanonimizowaną
kopie
umowy
o
pracę,
oświadczenie
własne
Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy itp.): a)Wykonawca zobowiązuje się, iż
ww. czynności będą w okresie realizacji Umowy wykonywane przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy. b)Oświadczenie własne Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących ww. czynności powinno zawierać
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na
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podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy; Szczegółowe warunki realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na
przebudowie ulicy Krasińskiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Wojska Polskiego w
stosunku do pomnika przyrody – alei klonów pospolitych: 1)prace nie mogą spowodować zmiany
istniejącego poziomu wód gruntowych, 2)prace nie mogą spowodować naruszenia systemów
korzeniowych, pni oraz koron drzew, 3)w obrysie koron drzew roboty ziemne wykonywać
ręcznie metodą bezodkrywkową, 4)przy drzewach usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie
projektowanej inwestycji stosować rozwiązania zabezpieczające drzewa przed zniszczeniem, 5)w
zasięgu oddziaływania na drzewa pomnikowe nie należy składować materiałów budowlanych ani
przetrzymywać sprzętu budowlanego, 6)wszelkie prace w zasięgu strefy oddziaływania na
pomniki przyrody należy wykonywać pod uprawnionym nadzorem ogrodniczym, 7)o terminie i
pełnionym nadzorze nad prowadzonymi pracami należy powiadomić Referat Ochrony
Środowiska i Gospodarki Zielenią, a po zakończeniu prac przedłożyć odpowiednio sporządzony
protokół. 2Protokół końcowy podsumowujący prace budowlane wykonane przy pomnikach
przyrody i oceniający stan zdrowotny tych drzew po zakończeniu prac budowlanych powinien
być podpisany przez przedstawiciela Referatu OSZ i zawierać m.in.: 1)w jaki sposób były
wykonane zabezpieczenia drzew na czas trwania robót tzn. wygrodzenie strefy systemu
korzeniowego, zabezpieczanie pni drzew, tymczasowe drogi , zabezpieczanie korzeni w czasie
trwania wykopu. 2)do protokołu powinna być dołączona dokumentacja fotograficzna z każdego
etapu wykonywania robót.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3.
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Dotyczy Zadania nr 1: a) Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca posiadał odpowiednią wiedzę i doświadczenie w wykonaniu: •co najmniej jednej
inwestycji o wartości min. 500 000 zł polegającej na budowie/przebudowie drogi o nawierzchni
bitumicznej; •co najmniej jednej inwestycji o wartości min. 500 000 zł polegającej na
budowie/przebudowie drogi o nawierzchni z kostki kamiennej; •prace związane z przebudową
sieci elektroenergetycznej i/lub telekomunikacyjnej o łącznej wartości min. 100 000 zł; •prace
związane z budową odwodnienia dróg poprzez wykonanie systemów drenażu rozsączającego o
łącznej wartości min. 100 000 zł; •prace związane z wymianą urządzeń wodociągowych lub
kanalizacyjnych o łącznej wartości min. 10 000 zł; 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, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których roboty te zostały wykonane, 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 w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty. Dotyczy Zadania nr 2: a)Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał
odpowiednią wiedzę i doświadczenie w wykonaniu: •co najmniej jednej inwestycji o wartości min.
500 000 zł polegającej na budowie/przebudowie drogi o nawierzchni z kostki betonowej; •prace
związane z budową odwodnienia dróg poprzez wykonanie systemów drenażu rozsączającego o
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łącznej wartości min. 200 000 zł; •prace związane z wymianą urządzeń wodociągowych lub
kanalizacyjnych o łącznej wartości min. 10 000 zł; 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, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których roboty te zostały wykonane, 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 w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty. b)Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił dostępne Wykonawcy w celu
wykonania zamówienia narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne w niżej
wymienionym zakresie, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami:
1)Samochód ciężarowy - skrzyniowy – 1 szt. 2) Koparko – ładowarka - 1 szt. 3) Równiarka - 1
szt. 4) Walec stalowy samojezdny – 1 szt. 5) Walec ogumiony o gładkim bieżniku – 1 szt. 6)
Ubijak spalinowy – 1 szt. 7) Urządzenie do wykonania przewiertu sterowanego (dot. zadania nr 1)
– 1 szt. 8) Rozściełacz do masy bitumicznej (dot. zadania nr 1) – 1 szt. 9) Skrapiarka lepiszcza
(dot. zadania nr 1) – 1 szt. c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż będzie wstanie
skierować do realizacji zamówienia publicznego niżej wymienione osoby, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz z
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: •1 osobą pełniącą funkcję kierownika
budowy posiadającą kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej oraz posiadającą doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym
(pełnienie obowiązków Kierownika budowy) przy realizacji co najmniej jednej inwestycji
drogowej o wartości min. 500 000 zł; UWAGA !!! Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji
zamówienia(Kierownika budowy) stanowi w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert. •1
osobą pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; •(dot. jedynie
zadania nr 1) 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą kwalifikacje zawodowe tj.
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych; •(dot. jedynie zadania nr 1) 1 osobą pełniącą funkcję
kierownika robót posiadającą kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych; •1 osobę do obsługi koparko-ładowarki posiadającą uprawnienia
określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do
robót ziemnych, budowlanych i drogowych – uprawnienia do wykonywania zawodu operatora
koparko-ładowarki; •1 osobę do obsługi walca drogowego posiadającą uprawnienia określone w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,
budowlanych i drogowych – uprawnienia do wykonywania zawodu operatora walca drogowego;
W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień przez osobę
wskazywaną do pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza
posiadanie przez taką osobę uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, o ile ich zakres odpowiada zakresowi wymaganych uprawnień lub jest szerszy.
Dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.
12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o
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zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63 poz. 394 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946
ze zm.). 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 Informacje dodatkowe: Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że
Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć
negatywny wpływ na realizację zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być:
Określenie warunków: Dotyczy Zadania nr 1: a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał
odpowiednią wiedzę i doświadczenie w wykonaniu: •co najmniej jednej inwestycji o wartości min.
500 000 zł polegającej na budowie/przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej; •co najmniej
jednej inwestycji o wartości min. 500 000 zł polegającej na budowie/przebudowie drogi o
nawierzchni z kostki kamiennej; •prace związane z przebudową sieci elektroenergetycznej i/lub
telekomunikacyjnej o łącznej wartości min. 100 000 zł; •prace związane z budową odwodnienia
dróg poprzez wykonanie systemów drenażu rozsączającego o łącznej wartości min. 100 000 zł;
•prace związane z wymianą urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych o łącznej wartości min.
10 000 zł; 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,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, 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
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Dotyczy Zadania nr 2: a)Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednią wiedzę i doświadczenie w wykonaniu: •co
najmniej jednej inwestycji o wartości min. 500 000 zł polegającej na budowie/przebudowie drogi
o nawierzchni z kostki betonowej; •prace związane z budową odwodnienia dróg poprzez
wykonanie systemów drenażu rozsączającego o łącznej wartości min. 200 000 zł; •prace związane
z wymianą urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych o łącznej wartości min. 10 000 zł; 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, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, 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
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. b)Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
przedstawił dostępne Wykonawcy w celu wykonania zamówienia narzędzia, wyposażenie zakładu
lub urządzenia techniczne w niżej wymienionym zakresie, wraz z informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami: 1)Samochód ciężarowy - skrzyniowy – 1 szt. 2) Koparko –
ładowarka - 1 szt. 3) Równiarka - 1 szt. 4) Walec stalowy samojezdny – 1 szt. 5) Walec ogumiony
o gładkim bieżniku – 1 szt. 6) Ubijak spalinowy – 1 szt. 7) Urządzenie do wykonania przewiertu
sterowanego (dot. zadania nr 1) – 1 szt. 8) Rozściełacz do masy bitumicznej (dot. zadania nr 1) –
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1 szt. 9) Skrapiarka lepiszcza (dot. zadania nr 1) – 1 szt. c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
wykazał, iż będzie wstanie skierować do realizacji zamówienia publicznego niżej wymienione
osoby, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami: •1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą kwalifikacje zawodowe tj.
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz posiadającą
doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym (pełnienie obowiązków Kierownika
budowy) przy realizacji co najmniej jednej inwestycji drogowej o wartości min. 500 000 zł;
UWAGA !!! Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia(Kierownika budowy)
stanowi w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert. •1 osobą pełniącą funkcję kierownika
robót posiadającą kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; •(dot. jedynie zadania nr 1) 1 osobą pełniącą
funkcję kierownika robót posiadającą kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
telekomunikacyjnych; •(dot. jedynie zadania nr 1) 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót
posiadającą kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych; •1 osobę do obsługi koparko-ładowarki posiadającą uprawnienia
określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do
robót ziemnych, budowlanych i drogowych – uprawnienia do wykonywania zawodu operatora
koparko-ładowarki; •1 osobę do obsługi walca drogowego posiadającą uprawnienia określone w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,
budowlanych i drogowych – uprawnienia do wykonywania zawodu operatora walca drogowego;
•(dot. jedynie zadania nr 1) 1 osobę prowadzącą nadzór w zakresie zieleni będącą architektem
krajobrazu, arborystą, przyrodnikiem, leśnikiem, która ma ukończony kurs inspektora nadzoru w
zakresie zieleni, posiadającą min. trzyletnie doświadczenie ( wykazane z ostatnich 5 lat) w zakresie
pełnienia nadzoru przy pracach budowlanych, inwestycyjnych w obrębie pomników przyrody W
każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień przez osobę
wskazywaną do pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza
posiadanie przez taką osobę uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, o ile ich zakres odpowiada zakresowi wymaganych uprawnień lub jest szerszy.
Dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.
12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63 poz. 394 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946
ze zm.). 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 Informacje dodatkowe: Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że
Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć
negatywny wpływ na realizację zamówienia.
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1.
W ogłoszeniu jest: Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1 w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów: 1)Dotyczy Zadania nr 1: dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości
nie mniejszej niż 600 000 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu
składania ofert; 2) Dotyczy Zadania nr 1: dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca posiada
odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 600 000 zł. W
przypadku ustalenia limitu sumy ubezpieczenia na jedno zdarzenie suma ta nie może być niższa
niż 600 000 zł. 3) Dotyczy Zadania nr 2: dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca posiada
środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 400 000 zł, w okresie nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 4) Dotyczy Zadania nr 2:
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca posiada odpowiednie ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 400 000 zł. W przypadku ustalenia limitu
sumy ubezpieczenia na jedno zdarzenie suma ta nie może być niższa niż 400 000 zł. 5) Dotyczy
Zadania nr 1: Wykazu wykonania: a) co najmniej jednej inwestycji o wartości min. 500 000 zł
polegającej na budowie/przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej; b) co najmniej jednej
inwestycji o wartości min. 500 000 zł polegającej na budowie/przebudowie drogi o nawierzchni z
kostki kamiennej; c) prac związanych z przebudową sieci elektroenergetycznej i/lub
telekomunikacyjnej o łącznej wartości min. 100 000 zł; d) prac związanych z budową
odwodnienia dróg poprzez wykonanie systemów drenażu rozsączającego o łącznej wartości min.
100 000 zł; e) prac związane z wymianą urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych o łącznej
wartości min. 10 000 zł; 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, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, 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 w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 6) Dotyczy Zadania
nr 2: Wykazu wykonania: a) co najmniej jednej inwestycji o wartości min. 500 000 zł polegającej
na budowie/przebudowie drogi o nawierzchni z kostki betonowej; b)prac związanych z budową
odwodnienia dróg poprzez wykonanie systemów drenażu rozsączającego o łącznej wartości min.
200 000 zł; c) prac związanych z wymianą urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych o
łącznej wartości min. 10 000 zł; nie wcześniej niż okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
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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 w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; UWAGA !!! Jeżeli
treść informacji złożonych w Oświadczeniu Wykonawcy, o którym mowa w art. 25 a ust. 1
ustawy P.z.p. w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ, będzie odpowiadała zakresowi
informacji, których Zamawiający wymaga w ww. zakresie, Zamawiający może odstąpić od żądania
tych dokumentów od Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 2 ustawy P.z.p. 7) Wykazu dostępnych
Wykonawcy w celu wykonania zamówienia narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzenia
techniczne w niżej wymienionym zakresie, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi
zasobami: a)Samochód ciężarowy - skrzyniowy – 1 szt. b) Koparko – ładowarka - 1 szt.
c)Równiarka - 1 szt. d)Walec stalowy samojezdny – 1 szt. e) Walec ogumiony o gładkim bieżniku
– 1 szt. f)Ubijak spalinowy – 1 szt. g) Urządzenie do wykonania przewiertu sterowanego (dot.
zadania nr 1) – 1 szt. h)Rozściełacz do masy bitumicznej (dot. zadania nr 1) – 1 szt. i)Skrapiarka
lepiszcza (dot. zadania nr 1) – 1 szt. UWAGA !!! Jeżeli treść informacji złożonych w
Oświadczeniu Wykonawcy, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy P.z.p. w zakresie
wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ, będzie odpowiadała zakresowi informacji, których
Zamawiający wymaga w ww. zakresie, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów
od Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 2 ustawy P.z.p. 8)Wykazu osób, skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w niżej wymienionym zakresie: a)1
osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz posiadającą doświadczenie
zawodowe na stanowisku kierowniczym (pełnienie obowiązków kierownika budowy) przy
realizacji co najmniej jednej inwestycji drogowej o wartości min. 500 000 zł; UWAGA !!!
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia(Kierownika budowy) stanowi w
niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert. b)1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót
posiadającą kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; c)(dot. jedynie zadania nr 1) 1 osobą pełniącą
funkcję kierownika robót posiadającą kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
telekomunikacyjnych; d)(dot. jedynie zadania nr 1) 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót
posiadającą kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych; e)1 osobę do obsługi koparko-ładowarki posiadającą uprawnienia
określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do
robót ziemnych, budowlanych i drogowych – uprawnienia do wykonywania zawodu operatora
koparko-ładowarki; f)1 osobę do obsługi walca drogowego posiadającą uprawnienia określone w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,
budowlanych i drogowych – uprawnienia do wykonywania zawodu operatora walca drogowego;
W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień przez osobę
wskazywaną do pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza
posiadanie przez taką osobę uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących
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przepisów, o ile ich zakres odpowiada zakresowi wymaganych uprawnień lub jest szerszy.
Dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.
12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63 poz. 394 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946
ze zm.). UWAGA !!! Jeżeli treść informacji złożonych w Oświadczeniu Wykonawcy, o którym
mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy P.z.p. w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ, będzie
odpowiadała zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga w ww. zakresie, Zamawiający
może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 2 ustawy P.z.p.
4.Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1 w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca będzie
zobowiązany do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: dotyczących podmiotu
trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w
zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu –
jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.
W ogłoszeniu powinno być:
Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1 w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów: 1)Dotyczy Zadania nr 1: dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 600
000 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 2)
Dotyczy Zadania nr 1: dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca posiada odpowiednie
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 600 000 zł. W przypadku
ustalenia limitu sumy ubezpieczenia na jedno zdarzenie suma ta nie może być niższa niż 600 000
zł. 3) Dotyczy Zadania nr 2: dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 400 000 zł, w okresie nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 4) Dotyczy Zadania nr 2:
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca posiada odpowiednie ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 400 000 zł. W przypadku ustalenia limitu
sumy ubezpieczenia na jedno zdarzenie suma ta nie może być niższa niż 400 000 zł. 5) Dotyczy
Zadania nr 1: Wykazu wykonania: a) co najmniej jednej inwestycji o wartości min. 500 000 zł
polegającej na budowie/przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej; b) co najmniej jednej
inwestycji o wartości min. 500 000 zł polegającej na budowie/przebudowie drogi o nawierzchni z
kostki kamiennej; c) prac związanych z przebudową sieci elektroenergetycznej i/lub
telekomunikacyjnej o łącznej wartości min. 100 000 zł; d) prac związanych z budową
odwodnienia dróg poprzez wykonanie systemów drenażu rozsączającego o łącznej wartości min.
100 000 zł; e) prac związane z wymianą urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych o łącznej
wartości min. 10 000 zł; 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, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, 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
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Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 6) Dotyczy Zadania
nr 2: Wykazu wykonania: a) co najmniej jednej inwestycji o wartości min. 500 000 zł polegającej
na budowie/przebudowie drogi o nawierzchni z kostki betonowej; b)prac związanych z budową
odwodnienia dróg poprzez wykonanie systemów drenażu rozsączającego o łącznej wartości min.
200 000 zł; c) prac związanych z wymianą urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych o
łącznej wartości min. 10 000 zł; nie wcześniej niż okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, 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 w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; UWAGA !!! Jeżeli
treść informacji złożonych w Oświadczeniu Wykonawcy, o którym mowa w art. 25 a ust. 1
ustawy P.z.p. w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ, będzie odpowiadała zakresowi
informacji, których Zamawiający wymaga w ww. zakresie, Zamawiający może odstąpić od żądania
tych dokumentów od Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 2 ustawy P.z.p. 7) Wykazu dostępnych
Wykonawcy w celu wykonania zamówienia narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzenia
techniczne w niżej wymienionym zakresie, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi
zasobami: a)Samochód ciężarowy - skrzyniowy – 1 szt. b) Koparko – ładowarka - 1 szt.
c)Równiarka - 1 szt. d)Walec stalowy samojezdny – 1 szt. e) Walec ogumiony o gładkim bieżniku
– 1 szt. f)Ubijak spalinowy – 1 szt. g) Urządzenie do wykonania przewiertu sterowanego (dot.
zadania nr 1) – 1 szt. h)Rozściełacz do masy bitumicznej (dot. zadania nr 1) – 1 szt. i)Skrapiarka
lepiszcza (dot. zadania nr 1) – 1 szt. UWAGA !!! Jeżeli treść informacji złożonych w
Oświadczeniu Wykonawcy, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy P.z.p. w zakresie
wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ, będzie odpowiadała zakresowi informacji, których
Zamawiający wymaga w ww. zakresie, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów
od Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 2 ustawy P.z.p. 8)Wykazu osób, skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w niżej wymienionym zakresie: a)1
osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz posiadającą doświadczenie
zawodowe na stanowisku kierowniczym (pełnienie obowiązków kierownika budowy) przy
realizacji co najmniej jednej inwestycji drogowej o wartości min. 500 000 zł; UWAGA !!!
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia(Kierownika budowy) stanowi w
niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert. b)1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót
posiadającą kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; c)(dot. jedynie zadania nr 1) 1 osobą pełniącą
funkcję kierownika robót posiadającą kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
telekomunikacyjnych; d)(dot. jedynie zadania nr 1) 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót
posiadającą kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych; e)1 osobę do obsługi koparko-ładowarki posiadającą uprawnienia
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określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do
robót ziemnych, budowlanych i drogowych – uprawnienia do wykonywania zawodu operatora
koparko-ładowarki; f)1 osobę do obsługi walca drogowego posiadającą uprawnienia określone w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,
budowlanych i drogowych – uprawnienia do wykonywania zawodu operatora walca drogowego;
g) (dot. jedynie zadania nr 1) 1 osobę prowadzącą nadzór w zakresie zieleni będącą architektem
krajobrazu, arborystą, przyrodnikiem, leśnikiem, która ma ukończony kurs inspektora nadzoru w
zakresie zieleni, posiadającą min. trzyletnie doświadczenie (wykazane z ostatnich 5 lat) w zakresie
pełnienia nadzoru przy pracach budowlanych, inwestycyjnych w obrębie pomników przyrody. W
każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień przez osobę
wskazywaną do pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza
posiadanie przez taką osobę uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, o ile ich zakres odpowiada zakresowi wymaganych uprawnień lub jest szerszy.
Dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.
12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63 poz. 394 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946
ze zm.). UWAGA !!! Jeżeli treść informacji złożonych w Oświadczeniu Wykonawcy, o którym
mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy P.z.p. w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ, będzie
odpowiadała zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga w ww. zakresie, Zamawiający
może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 2 ustawy P.z.p.
4.Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1 w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca będzie
zobowiązany do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: dotyczących podmiotu
trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w
zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu –
jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium Przystępując do przetargu Wykonawca
zobowiązany jest w terminie do dnia 08.03.2017 roku, do godz. 12.15 wnieść wadium w
wysokości: 1) dla Zadania nr 1 w wysokości: 45 000,00 zł 2) dla Zadania nr 2 w wysokości: 30
000,00 zł
W ogłoszeniu powinno być:
Informacja na temat wadium Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest w terminie
do dnia 13.03.2017 roku, do godz. 13:00 wnieść wadium w wysokości: 1) dla Zadania nr 1 w
wysokości: 45 000,00 zł 2) dla Zadania nr 2 w wysokości: 30 000,00 zł
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 08/03/2017, godzina: 12:15,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 13/03/2017, godzina: 12:15,
Ogłoszenie nr 36480 - 2017 z dnia 2017-03-03 r.
Milanówek:
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 27484-2017
Data: 17/02/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta Milanówka, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kościuszki 45, 05822 Milanówek, woj.
mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 7583061 w. 109, e-mail przetargi@milanowek.pl, faks 227 248 039.
Adres strony internetowej (url): www.milanoek.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 08/03/2017, godzina: 12:15,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 13/03/2017, godzina: 13:00,

Burmistrza Miasta Milanówka
/-/
Wiesława Kwiatkowska
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