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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Sobótka, Krajowy numer identyfikacyjny 93193511200000, ul. Rynek  1, 55-050  Sobótka,
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713 162 123.

Adres strony internetowej (url): www.bip.sobotka.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: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy wykonał: • że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonał co najmniej dwie

usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej przebudowy lub budowy dróg

obejmującą swoim zakresem budowę ścieżek rowerowych o długości co najmniej 5 km. • że w

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy wykonał co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie budowy

/przebudowy /remontu /rozbudowy dróg z elementami ścieżek rowerowych o długości łącznej
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wykazanych dwóch robót nie mniejszej niż 5 km • że w okresie ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie budowy/przebudowy /remontu

/rozbudowy parkingu Park&Ride, która obejmowała swoim co najmniej roboty z zakresu

wymiany nawierzchni, montaż wiaty na rowery o minimalnej pojemności 100 pojazdów ii.

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie

dysponował osobami: 1) osobą przeznaczoną na funkcję głównego projektanta posiadającą

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej w zakresie

niezbędnym do realizacji zamówienia, a także posiadającą doświadczenie w wykonaniu co

najmniej dwóch kompletnych dokumentacji projektowych budowy/przebudowy /remontu

/rozbudowy dróg wraz z elementami ścieżek rowerowych, które uzyskały pozwolenie na

budowę lub zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót

budowlanych, w tym co najmniej jedna dokumentacja została zrealizowana na terenie objętym

wpisem do rejestru zabytków lub inną formą ochrony zabytków w rozumieniu zapisów art. 7

ustawy z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w zakresie

odpowiadającym posiadanym uprawnieniom. 2) osobą przeznaczoną na funkcję projektanta

branży konstrukcyjnobudowlanej, posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, 3) osobą

przeznaczoną na funkcję projektanta branży elektrycznej posiadającego uprawnienia do

projektowania w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych w zakresie niezbędnym do

realizacji zamówienia, 4) osobą przeznaczoną na funkcję projektanta branży sanitarnej

posiadającego uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji i

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f799366... 16 z 28 2020-10-07

09:22 urządzeń sanitarnych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie niezbędnym do

realizacji zamówienia, 5) osobą przeznaczoną na funkcję kierownika budowy spełniającą

warunki określone w ustawie z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, uprawnienia budowlane

do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej w zakresie niezbędnym do

realizacji zamówienia oraz posiadającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma

robotami budowlanymi lub doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej dwóch robót

budowlanych jako kierownik budowy w zakresie budowy/przebudowy/remontu/rozbudowy

dróg wraz z elementami ścieżek rowerowych, w zakresie odpowiadającym posiadanym

uprawnieniom, 6) osobą przeznaczoną na funkcję kierownika robót branży kontrukcyjno -

budowlanej, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
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konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, 7) osobą

przeznaczoną na funkcję kierownika robót branży elektrycznej posiadającego uprawnienia

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych w

zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, 8) osobą przeznaczoną na funkcję

kierownika robót branży sanitarnej posiadającego uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, wodociągowych i

kanalizacyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia,

W ogłoszeniu powinno być: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,

że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy wykonał: • że w okresie ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

wykonał usługi (co najmniej dwie, nie więcej niż pięć) polegające na wykonaniu

dokumentacji projektowej przebudowy lub budowy dróg obejmującą swoim zakresem

budowę ścieżek rowerowych o łącznej długości co najmniej 5 km. • że w okresie ostatnich

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy wykonał roboty budowlane (co najmniej dwie, nie więcej niż pięć) w zakresie

budowy /przebudowy /remontu /rozbudowy dróg z elementami ścieżek rowerowych o

długości łącznej wykazanych robót nie mniejszej niż 5 km • że w okresie ostatnich pięciu

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy wykonał roboty budowlane (co najmniej jedną nie więcej niż pięć) w zakresie

budowy/przebudowy/remontu/rozbudowy parkingu/parkingów Park&Ride o pojemności

łącznej minimum 100 pojazdów (miejsc parkingowych), która obejmowała w swoim

zakresie co najmniej roboty polegające na budowie nawierzchni i montażu wiaty na rowery.

ii. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie

dysponował osobami: 1) osobą przeznaczoną na funkcję głównego projektanta posiadającą

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej w zakresie

niezbędnym do realizacji zamówienia, a także posiadającą doświadczenie w wykonaniu co

najmniej dwóch kompletnych dokumentacji projektowych budowy/przebudowy /remontu

/rozbudowy dróg wraz z elementami ścieżek rowerowych, które uzyskały pozwolenie na

budowę lub zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót

budowlanych, w tym co najmniej jedna dokumentacja została zrealizowana na terenie

objętym wpisem do rejestru zabytków lub inną formą ochrony zabytków w rozumieniu

zapisów art. 7 ustawy z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/b5d2e423-7615-4adf-92bb-a530...

3 z 5 21.10.2020, 12:15



zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom. 2) osobą przeznaczoną na funkcję

projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą uprawnienia do

projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbędnym do

realizacji zamówienia, 3) osobą przeznaczoną na funkcję projektanta branży elektrycznej

posiadającego uprawnienia do projektowania w specjalności instalacji i urządzeń

elektrycznych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, 4) osobą przeznaczoną

na funkcję projektanta branży sanitarnej posiadającego uprawnienia do projektowania w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, wodociągowych i kanalizacyjnych w

zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, 5) osobą przeznaczoną na funkcję

kierownika budowy spełniającą warunki określone w ustawie z dn. 7 lipca 1994r. Prawo

Budowlane, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży

drogowej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz posiadającą

doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami budowlanymi lub

doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej dwóch robót budowlanych jako kierownik

budowy w zakresie budowy/przebudowy/remontu/rozbudowy dróg wraz z elementami

ścieżek rowerowych, w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom, 6) osobą

przeznaczoną na funkcję kierownika robót branży kontrukcyjno-budowlanej, posiadającą

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, 7) osobą przeznaczoną na

funkcję kierownika robót branży elektrycznej posiadającego uprawnienia do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych w zakresie

niezbędnym do realizacji zamówienia, 8) osobą przeznaczoną na funkcję kierownika

robót branży sanitarnej posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, wodociągowych i kanalizacyjnych w

zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-10-23, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-10-28, godzina: 10:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
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Numer sekcji: IV

Punkt: 1.2)

W ogłoszeniu jest: 3.Termin wniesienia wadium w pieniądzu ustala się do dnia

23.10.2020 roku do godz. 10:00

W ogłoszeniu powinno być: 3.Termin wniesienia wadium w pieniądzu ustala się do

dnia 28.10.2020 roku do godz. 10:00
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