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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Ścinawa
Krajowy numer identyfikacyjny: PL516
Adres pocztowy: Rynek 17
Miejscowość: Ścinawa
Kod NUTS: PL516
Kod pocztowy: 59-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Głowacz
E-mail: zp@scinawa.pl
Tel.: +48 767400245
Faks: +48 767400201
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni rynku i przyległych
ulic - etap I w raz z małą architekturą, zagospodarowaniem terenu"
Numer referencyjny: IR.271.5.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
45000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
W ramach zadania przewiduje się wykonanie inwestycji w następującym zakresie:
1) Rewitalizacja parkingu przy budynku Policji
2) Rewitalizację nawierzchni Rynku
3) Budowa sieci gazowej w Rynku - Zamówienie objęte prawem opcji
Zamówienie objęte prawem opcji - część zamówienia której realizacja będzie poddana uznaniu Zamawiającego;
dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi
uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać.
Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy, czy też zawarcia dodatkowej umowy na nowych
warunkach, ale jest realizacją umowy zawartej w ustalonych przez nią warunkach poprzez złożenie przez
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zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez
niego zakresie.
Szczegółowy opis znajduje sie na stronie internetowej http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/index.php?
idmp=4&r=r
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/03/2020
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: nscinagm
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-018940
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 030-069031
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 07/02/2020

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert jeżeli okres prowadzenia działalności
jestkrótszy w tym okresie wykonał minimum 1 roboty budowlane, zakończone i oddane do eksploatacji,
polegającena budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem
nawierzchni ołącznej długości minimum 1 km;
b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert jeżeli okres prowadzenia działalności
jestkrótszy w tym okresie wykonał minimum 1 roboty budowlane, zakończone i oddane do eksploatacji,
polegającena budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie nawierzchni chodników i/lub placów o łącznej
powierzchniminimum 1 ha, podlegającej ochronie konserwatorskiej;
c) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą wykonującą czynności Kierownika budowyuprawnioną
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotamibudowlanymi
w specjalności w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
Niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje:
— łącznie co najmniej 5 lata doświadczenia zawodowego jako Inspektor nadzoru lub Kierownik budowy
lubKierownika robót drogowych uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
wzakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej;
Doświadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub kierownika
robótdrogowych przy realizacji minimum 1 zakończonej i odebranej inwestycji obejmującej budowę i/lub
przebudowęi lub rewitalizację nawierzchni podlegającej ochronie konserwatorskie;
— ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
kierowaniarobotami budowlanymi w specjalności drogowej – co najmniej w ograniczonym zakresie wydanych
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napodstawie ustawy z dnia 7.7.1994 – Prawo. lub równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane
dokierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
d) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą wykonującą czynności łącznie co najmniej 5
latadoświadczenia zawodowego jako Inspektor nadzoru lub Kierownik budowy lub Kierownik robót z zakresu
robótinstalacyjnych sanitarnych. Niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje:
Ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
kierowaniarobotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych,wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń, wydanych na
podstawieustawy z dnia 7.7.1994 – Prawo bud. lub równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane
do kierowaniarobotami bud., które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
a które uprawniajądo pełnienia funkcji Kierownika budowy w zakresie budowy sieci, instalacji i urządzeń
wodociągowych ikanalizacyjnych.
e) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 os wykonującą czynności Kierownika robót
elektrycznychuprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie sieci,
instalacji iurządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Niniejsza osoba musi posiadać
następującekwalifikacje:
— łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia jako Inspektor nadzoru lub Kierownik budowy lub Kierownik
robótelektrycznych,
— ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
kierowaniarobotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
bezograniczeń – wydanych na podstawie ustawy z dnia 7.7.1994 – Prawo bud. lub równoważne
odpowiadająceim uprawnienia bud do kierow. robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie
wcześniejobowiązujących przepisów.
Powinno być:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert jeżeli okres prowadzenia działalności
jestkrótszy w tym okresie wykonał minimum 1 roboty budowlane, zakończone i oddane do eksploatacji,
polegającena budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem
nawierzchni ołącznej długości minimum 1 km;
b) w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert jeżeli okres prowadzenia działalności
jestkrótszy w tym okresie wykonał minimum 1 roboty budowlane, zakończone i oddane do eksploatacji,
polegającena budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie nawierzchni chodników i/lub placów o łącznej
powierzchniminimum 1 ha, podlegającej ochronie konserwatorskiej;
c) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą wykonującą czynności Kierownika budowyuprawnioną
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotamibudowlanymi
w specjalności w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
Niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje:
— łącznie co najmniej 5 lata doświadczenia zawodowego jako Inspektor nadzoru lub Kierownik budowy
lubKierownika robót drogowych uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
wzakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej;
Doświadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub kierownika
robótdrogowych przy realizacji minimum 1 zakończonej i odebranej inwestycji obejmującej budowę i/lub
przebudowęi lub rewitalizację nawierzchni podlegającej ochronie konserwatorskie;
— ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
kierowaniarobotami budowlanymi w specjalności drogowej – co najmniej w ograniczonym zakresie wydanych
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napodstawie ustawy z dnia 7.7.1994 – Prawo. lub równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane
dokierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
d) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą wykonującą czynności łącznie co najmniej 5
latadoświadczenia zawodowego jako Inspektor nadzoru lub Kierownik budowy lub Kierownik robót z zakresu
robótinstalacyjnych sanitarnych. Niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje:
Ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
kierowaniarobotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych,wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń, wydanych na
podstawieustawy z dnia 7.7.1994 – Prawo bud. lub równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane
do kierowaniarobotami bud., które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
a które uprawniajądo pełnienia funkcji Kierownika budowy w zakresie budowy sieci, instalacji i urządzeń
wodociągowych ikanalizacyjnych.
e) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 os wykonującą czynności Kierownika robót
elektrycznychuprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie sieci,
instalacji iurządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Niniejsza osoba musi posiadać
następującekwalifikacje:
— łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia jako Inspektor nadzoru lub Kierownik budowy lub Kierownik
robótelektrycznych,
— ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
kierowaniarobotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
bezograniczeń – wydanych na podstawie ustawy z dnia 7.7.1994 – Prawo bud. lub równoważne
odpowiadająceim uprawnienia bud do kierow. robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie
wcześniejobowiązujących przepisów.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamiast:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminuskładania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzeniadziałalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania ipodmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających
czy te robotybudowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodniez przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencjebądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
były wykonywane, a jeżeliz uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów –inne dokumenty – sporządzonego wg załącznika nr 3;
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 2 lub więcej
Wykonawcóww/w wykaz winien być złożony przez Wykonawcę spełniającego warunek, bądź przez
pełnomocnikawystępującego w imieniu Wykonawców, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa);
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególnościodpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień,doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresuwykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowani tymi osobami według
wzorustanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW.
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(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 2 lub więcej
Wykonawcóww/w wykaz winien być złożony przez Wykonawcę spełniającego warunek, bądź przez
Pełnomocnikawystępującego w imieniu Wykonawców, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa);
Powinno być:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem
terminuskładania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzeniadziałalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania ipodmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających
czy te robotybudowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodniez przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencjebądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
były wykonywane, a jeżeliz uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów –inne dokumenty – sporządzonego wg załącznika nr 3;
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 2 lub więcej
Wykonawcóww/w wykaz winien być złożony przez Wykonawcę spełniającego warunek, bądź przez
pełnomocnikawystępującego w imieniu Wykonawców, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa);
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególnościodpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień,doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresuwykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowani tymi osobami według
wzorustanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW.
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 2 lub więcej
Wykonawcóww/w wykaz winien być złożony przez Wykonawcę spełniającego warunek, bądź przez
Pełnomocnikawystępującego w imieniu Wykonawców, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa);
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 25/03/2020
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 30/03/2020
Czas lokalny: 13:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 25/03/2020
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 30/03/2020
Czas lokalny: 14:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

