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Ogłoszenie nr 540018951-N-2020 z dnia 31-01-2020 r.
Kędzierzyn-Koźle:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 505942-N-2020
Data: 24/01/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych, Krajowy numer identyfikacyjny
52450700000000, ul. ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie,
państwo Polska, tel. 77 40 34 451, e-mail zp@kedzierzynkozle.pl, faks 77 40 34 451.
Adres strony internetowej (url): http//przetargi.kedzierzynkozle.pl

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: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków:
Wykonawca wskaże następujące osoby do realizacji niniejszego zamówienia
publicznego: min. 1 osobę, która będzie pełnić funkcję projektanta branży drogowej
spełniająca następujące warunki: a) posiadającą uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności
inżynieryjnej drogowej, b) legitymującą się w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert doświadczeniem w zakresie wykonania co najmniej dwóch
dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy/przebudowy/rozbudowy drogi o
długości nie mniejszej niż 650m, w tym co najmniej jednej takiej dokumentacji na
podstawie której uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy
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o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych. Wskazane wyżej uprawnienia powinny być wydane na podstawie: a)
Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 września 2014r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), lub b) odpowiadające im ważne uprawnienia w zakresie odpowiadającym
powyższym wymaganiom, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
Ilekroć powyżej mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących
obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskich oznacza to decyzję w sprawie
uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu
niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności: z
ustawą o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach
członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015r. (Dz. U. z 2018, poz. 2272 z
późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych
architektów, inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1946 z
późn. 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: Obowiązek
wskazania w ofercie imienia i nazwiska dotyczy Projektanta branży drogowej z uwagi
na fakt, iż doświadczenie wskazanej osoby stanowi kryterium oceny ofert.
W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie
warunków: Wykonawca wskaże następujące osoby do realizacji niniejszego
zamówienia publicznego: min. 1 osobę, która będzie pełnić funkcję projektanta
branży drogowej spełniająca następujące warunki: a) posiadającą uprawnienia do
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do
projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej, b) legitymującą się w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert doświadczeniem w zakresie wykonania
co najmniej dwóch dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy/przebudowy
/rozbudowy drogi, w tym co najmniej jednej o długości nie mniejszej niż 650m, oraz
jednej o długości nie mniejszej niż 200m, na podstawie której uzyskano zezwolenie
na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Wskazane wyżej
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uprawnienia powinny być wydane na podstawie: a) Rozporządzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 24 września 2014r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), lub b)
odpowiadające im ważne uprawnienia w zakresie odpowiadającym powyższym
wymaganiom, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów Ilekroć
powyżej mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami
krajów członkowskich Unii Europejskich oznacza to decyzję w sprawie uznania
wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu
niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności: z
ustawą o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach
członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015r. (Dz. U. z 2018, poz. 2272
z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych
architektów, inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1946
z późn. 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: Obowiązek wskazania w ofercie imienia i nazwiska dotyczy Projektanta
branży drogowej z uwagi na fakt, iż doświadczenie wskazanej osoby stanowi
kryterium oceny ofert.

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: 2020-02-03, godzina: 11:30, Skrócenie terminu
składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać
powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-05, godzina: 11:30,
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Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia
zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z
ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być
sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu >
polski
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