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Ogłoszenie nr 540104928-N-2020 z dnia 16-06-2020 r.
Ścinawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 549287-N-2020
Data: 09/06/2020

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/index.php?idmp=4&r=r
Adres profilu nabywcy: http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/index.php?idmp=4&r=r

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: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek
jeżeli wykaże, że: 1. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie pełnił funkcję Inspektora
nadzoru nad realizacją inwestycji: jednego zadania w zakresie budowy parkingu lub drogi o
nawierzchni z kostki betonowej lub rynku o powierzchni min. 1 ha znajdującego się w strefie
konserwatorskiej 2. dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia
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budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: a) inżynieryjnej drogowej bez
ograniczeń lub inne równoważne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) lub odpowiadające im równoważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
i ma co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym minimum 3 lata przy pełnieniu
samodzielnych funkcji technicznych (kierownik budowy lub inspektor nadzoru) na budowie; b)
konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń lub inne równoważne zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) lub
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów i ma co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym
minimum 3 lata przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (kierownik budowy lub
inspektor nadzoru) na budowie; c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne równoważne zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) lub
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów i ma co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe przy
pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych na budowie; Zamawiający nie dopuszcza łączenia
pełnionych funkcji.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia
warunek jeżeli wykaże, że: 1. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie pełnił funkcję
Inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji: jednego zadania w zakresie budowy parkingu lub
drogi o nawierzchni z kostki betonowej lub rynku o powierzchni min. 1 ha znajdującego się w
strefie konserwatorskiej 2. dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: a) inżynieryjnej drogowej bez
ograniczeń lub inne równoważne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) lub odpowiadające im równoważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
i ma co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym minimum 3 lata przy pełnieniu
samodzielnych funkcji technicznych (kierownik budowy lub inspektor nadzoru) na budowie; b)
konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń lub inne równoważne zgodnie z przepisami ustawy z
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dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) lub
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów i ma co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w
tym minimum 3 lata przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (kierownik budowy
lub inspektor nadzoru) na budowie; c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne równoważne zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z
późn. zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i ma co najmniej 3-letnie doświadczenie
zawodowe przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych na budowie; Zamawiający nie
dopuszcza łączenia pełnionych funkcji.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 5.1)
W ogłoszeniu jest: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda
następujących dokumentów: a) polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny
Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których
mowa w pkt 1, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, które
w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie opisywanego przez Zamawiającego warunku
udziału w postępowaniu. 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda
następujących dokumentów: a) wykazu usług (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ)
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
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wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu; b) wykaz osób (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ),
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
W ogłoszeniu powinno być: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) polisy ubezpieczeniowej od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 2. Jeżeli z
uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego
dokumentów, o których mowa w pkt 1, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę
innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie opisywanego
przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 1. W celu potwierdzenia spełniania
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) wykazu usług (zgodnie z
załącznikiem nr 6 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; b) wykaz osób
(zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
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zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-06-19, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-06-22, godzina: 11:00,
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