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Ogłoszenie nr 540234263-N-2019 z dnia 31-10-2019 r.
Ciechocin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 610622-N-2019
Data: 16.10.2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Ciechocin, Krajowy numer identyfikacyjny 53147600000000, ul. Ciechocin 172,
87-408 Ciechocin, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 683 77 81, e-mail
monika.pujer@ciechocin.pl, faks 56 683 77 08.
Adres strony internetowej (url): www.ciechocin.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.ciechocin.bip.net.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: Określenie warunków: Określenie warunków: III.1.3.1) Wykonawca musi
udowodnić, iż wykonał (zrealizował i zakończył) nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na
budowie, przebudowie lub modernizacji dróg o wartości brutto każdej z tych robót nie mniejszej
niż 1 000 000,00 zł. III.1.3.2) Wykonawca musi wykazać, iż będzie dysponował osobami, które
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będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za
kierowanie robotami budowlanymi tj. minimum: kierownikiem budowy posiadającym
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej
drogowej. 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: III.1.3.1) Przez wykonanie (zrealizowanie i
zakończenie) należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania protokołu
końcowego odbioru robót. Przez jedno zadanie należy rozumieć robotę budowlaną
(wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie), zrealizowaną w oparciu o jedną umowę
cywilnoprawną. Dla potrzeb oceny spełnienia warunku określonego powyżej, jeżeli wartości
zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do
waluty podany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. III.1.3.2) Przez
uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały
wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272).
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Określenie warunków: III.1.3.1)
Wykonawca musi udowodnić, iż wykonał (zrealizował i zakończył) nie wcześniej niż w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co
najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji dróg o
wartości brutto każdej z tych robót nie mniejszej niż 400 000,00 zł. III.1.3.2) Wykonawca
musi wykazać, iż będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi tj.
minimum: kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej. 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: Tak
Informacje dodatkowe: III.1.3.1) Przez wykonanie (zrealizowanie i zakończenie) należy
rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania protokołu końcowego odbioru robót.
Przez jedno zadanie należy rozumieć robotę budowlaną (wykonanie albo zaprojektowanie i
wykonanie), zrealizowaną w oparciu o jedną umowę cywilnoprawną. Dla potrzeb oceny
spełnienia warunku określonego powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach
innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do waluty podany przez NBP na
dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. III.1.3.2) Przez uprawnienia budowlane
rozumie się uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Inwestycji i
Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz.
831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały
wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272).
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