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Ogłoszenie nr 500109886-N-2018 z dnia 17-05-2018 r.
Ścinawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 550607-N-2018
Data: 27/04/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Ścinawa, Krajowy numer identyfikacyjny 39064756400000, ul. Rynek 17, 59-330
Ścinawa, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 76 7400225, 76 7400245, e-mail
plinda@scinawa.pl, faks 76 7400201.
Adres strony internetowej (url): http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9)
W ogłoszeniu jest: II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin rozpoczęcia: od dnia podpisania
umowy. 2. Termin zakończenia zamówienia: 30.06.2020r. 3. Terminy pośrednie: 3.1
Przygotowanie i uzyskanie mapy do celów projektowych: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy
Przygotowanie szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej z wytypowaniem roślin do wycinek
sanitarnych- 2 miesiące od dnia podpisania umowy 3.2 Przygotowanie części projektu
zawierającej PZT, Opis, mała architektura: 3 miesięcy od dnia podpisania umowy 3.3
Przygotowanie projektów wykonawczych: 5 miesięcy od dnia podpisania umowy 3.4
Przygotowanie dokumentacji oraz złożenie kompletnego wniosku (wraz z niezbędnymi
uzgodnieniami i pozwoleniami) o pozwolenie na budowę: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy
3.5 Wykonanie wycinki drzew wraz z karczowaniem brył korzeniowych 28.02.2019r. 3.6
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Zaawansowanie finansowe wartości wynagrodzenia całkowitego minimum 30% -30.04.2019 3.7
Zaawansowanie rzeczowe – zakończenie wszystkich robót związanych z nasadzeniem roślin
-30.11.2019.
W ogłoszeniu powinno być: II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin rozpoczęcia: od dnia
podpisania umowy. 2. Termin zakończenia zamówienia: 30.06.2020r. 3. Terminy pośrednie: 3.1
Przygotowanie i uzyskanie mapy do celów projektowych: 2 miesiąc od dnia podpisania umowy
Przygotowanie szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej z wytypowaniem roślin do wycinek
sanitarnych- 2 miesiące od dnia podpisania umowy 3.2 Przygotowanie części projektu
zawierającej PZT, Opis, mała architektura: 3 miesięcy od dnia podpisania umowy 3.3
Przygotowanie projektów wykonawczych: 7 miesięcy od dnia podpisania umowy 3.4
Przygotowanie dokumentacji oraz złożenie kompletnego wniosku (wraz z niezbędnymi
uzgodnieniami i pozwoleniami) o pozwolenie na budowę: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy
3.5 Wykonanie wycinki drzew wraz z karczowaniem brył korzeniowych 28.02.2019r. 3.6
Zaawansowanie finansowe wartości wynagrodzenia całkowitego minimum 30% -30.04.2019 3.7
Zaawansowanie rzeczowe – zakończenie wszystkich robót związanych z nasadzeniem roślin
-30.11.2019.”

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: .
Zamawiający wymaga aby: 1) Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na
budowie lub przebudowie terenów zielonych o powierzchni min 1 ha i 2) Wykonawca musi
wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zaprojektował (zakończył) co
najmniej 1 usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej dla terenów zielonych o
powierzchni min 1 ha 2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca skierował do realizacji
zamówienia publicznego następujące osoby: 1) Przedstawiciel Wykonawcy /Dyrektor
Wykonawcy - posiadający wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3 lata doświadczenia
zawodowego w branży budowlanej oraz zrealizowane min 1 zadanie na stanowisku dyrektora
kontraktu lub zastępcy dyrektora kontraktu na zadaniu o wartości robót budowlanych min 5 mln
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zł brutto 2) Projektant branży architektury zieleni posiadający:

min. 3 lata doświadczenia

zawodowego w projektowaniu terenów zielonych o powierzchni minimum 1 ha

dyplom mgr z

zakresu architektury krajobrazu 3) Kierownik budowy - posiadający: - min. 5 lat doświadczenia
na stanowisku kierownika budowy, w tym doświadczenie na stanowisku kierownika budowy
przy minimum 1 zadaniu o wartości robót budowlanych minimum 5 mln zł brutto obejmującym,
- nasadzenia drzewostanu, - budowę budynku użyteczności publiczne zgodnie z obowiązującymi
przepisami, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i
Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający,
określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych,
dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12
a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 t.j. z późn. zm)
oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 z późn. zm.),które pozwalać będą na
pełnienie określonej funkcji w zakresie objętym umową. Wszystkie osoby skierowane do
realizacji niniejszego zamówienia muszą posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym
wypadku Wykonawca zapewni na czas realizacji zamówienia tłumacza języka polskiego. Nie
dopuszcza się łączenia pełnionych funkcji. Wymieniony powyżej skład personelu Wykonawcy
należy traktować, jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości
personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy. Wykonawca
powinien dostarczyć ww. osobom niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistów,
która może być niezbędna do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty
operacyjne i wynagrodzenie całego personelu muszą być zawarte w cenie oferty. Ilekroć
Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie
obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.,
poz. 290 – dalej „ustawa PB”), wraz rozporządzeniami wykonawczymi; rozumie przez to
również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich
Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze
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Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub
określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w
ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 – dalej „ustawa o
uznawaniu kwalifikacji”). Przez doświadczenie zawodowe (liczone jest w okresie od daty
uzyskania stosownych uprawnień do daty składania ofert), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9a ustawy z
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2016.645 ze
zm.), należy rozumieć doświadczenie zawodowe uzyskane w trakcie zatrudnienia, wykonywania
innej pracy zarobkowej, lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6
miesięcy. Oznacza to, że doświadczenie zawodowe uzyskuje się m. in. poprzez lata pracy
zarobkowej w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia
działalności gospodarczej prowadzonej co najmniej 6 miesięcy. Warunek doświadczenia
zawodowego zawiera także doświadczenie praktyczne tj. wymóg nabycia, w trakcie tego
doświadczenia zawodowego, określonych umiejętności praktycznych do wykonywania pracy
przez wykonywanie zadań o określonym stopniu złożoności. (w przypadku wspólnego ubiegania
się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będą łączne
zdolności techniczne lub zawodowe – w tym celu Wykonawcy składający ofertę wspólną
przedkładają jeden wspólny wykaz robót budowlanych oraz dowody, czy zostały wykonane
należycie oraz jeden wspólny wykaz osób). 3. 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. 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:
W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków:
. Zamawiający wymaga aby: 1) Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na
budowie lub przebudowie terenów zielonych o powierzchni min 1 ha i 2) Wykonawca musi
wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zaprojektował (zakończył) co
najmniej 1 usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej dla terenów zielonych o
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powierzchni min 1 ha 2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca skierował do realizacji
zamówienia publicznego następujące osoby: 1) Przedstawiciel Wykonawcy /Dyrektor
Wykonawcy - posiadający wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3 lata doświadczenia
zawodowego w branży budowlanej oraz zrealizowane min 1 zadanie na stanowisku dyrektora
kontraktu lub zastępcy dyrektora kontraktu na zadaniu o wartości robót budowlanych min 5 mln
zł brutto 2) Projektant branży architektury zieleni posiadający:

min. 3 lata doświadczenia

zawodowego w projektowaniu terenów zielonych o powierzchni minimum 1 ha

dyplom mgr z

zakresu architektury krajobrazu 3) Kierownik budowy - posiadający: - min. 5 lat doświadczenia
na stanowisku kierownika budowy, w tym doświadczenie na stanowisku kierownika budowy
przy minimum 1 zadaniu o wartości robót budowlanych minimum 5 mln zł brutto obejmującym,
- nasadzenia drzewostanu, wraz z zagospodarowanie terenu obejmującego chodnik, place, itp. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z
dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla każdej
osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im
uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 t.j. z późn. zm) oraz ustawy o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
2016 r. poz. 65 z późn. zm.),które pozwalać będą na pełnienie określonej funkcji w zakresie
objętym umową. Wszystkie osoby skierowane do realizacji niniejszego zamówienia muszą
posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku Wykonawca zapewni na czas
realizacji zamówienia tłumacza języka polskiego. Nie dopuszcza się łączenia pełnionych funkcji.
Wymieniony powyżej skład personelu Wykonawcy należy traktować, jako minimalne
wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla rzetelnego
wypełnienia obowiązków Wykonawcy. Wykonawca powinien dostarczyć ww. osobom niezbędne
wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego
wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty operacyjne i wynagrodzenie całego personelu muszą
być zawarte w cenie oferty. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych
na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 – dalej „ustawa PB”), wraz rozporządzeniami
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wykonawczymi; rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów
prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych
zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na
zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65
– dalej „ustawa o uznawaniu kwalifikacji”). Przez doświadczenie zawodowe (liczone jest w
okresie od daty uzyskania stosownych uprawnień do daty składania ofert), zgodnie z art. 2 ust. 1
pkt 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.
U. 2016.645 ze zm.), należy rozumieć doświadczenie zawodowe uzyskane w trakcie
zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej, lub prowadzenia działalności gospodarczej
przez okres co najmniej 6 miesięcy. Oznacza to, że doświadczenie zawodowe uzyskuje się m. in.
poprzez lata pracy zarobkowej w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub
prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej co najmniej 6 miesięcy. Warunek
doświadczenia zawodowego zawiera także doświadczenie praktyczne tj. wymóg nabycia, w
trakcie tego doświadczenia zawodowego, określonych umiejętności praktycznych do
wykonywania pracy przez wykonywanie zadań o określonym stopniu złożoności. (w przypadku
wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
oceniane będą łączne zdolności techniczne lub zawodowe – w tym celu Wykonawcy składający
ofertę wspólną przedkładają jeden wspólny wykaz robót budowlanych oraz dowody, czy zostały
wykonane należycie oraz jeden wspólny wykaz osób). 3. 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. 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:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
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W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2018-05-21, godzina: 13:00, 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 > język polski
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-04, godzina: 13:30, 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 >
język polski
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