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Numer ogłoszenia: 118312 - 2015; data zamieszczenia: 19.05.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 104444 - 2015 data 06.05.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto i Gmina Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 2878521, fax. 54 2877204.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2..
W ogłoszeniu jest: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W celu spełnienia tego
warunku Wykonawca wykaże dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, co najmniej: - kierownik budowy - posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalności drogowej
i 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami ziemnymi polegającymi na przemieszczaniu
mas ziemnych, takimi jak wymiana gruntów, niwelacja terenu, wykonywanie nasypów, skarpowanie.
Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez
Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne
uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z
2008 r. Nr 63 poz. 394); w przypadku zaproponowania osób wchodzących w skład zespołu, które nie
znają języka polskiego, Wykonawca powinien zapewnić tłumacza. Wymieniona wyżej osoba powinna
posiadać na etapie realizacji aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
inżynierów budownictwa. Okresy doświadczeń zawodowych osoby wskazanej do pełnienia funkcji
kierownika budowy, zdobywane w tym samym czasie, nie sumują się. Zamawiający dokona oceny
spełniania przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia na
podstawie oświadczeń jakie mają załączyć Wykonawcy - wyszczególnionych w § 7 IDW. Z treści
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunek Wykonawca spełnia..
W ogłoszeniu powinno być: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W celu
spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże roboty budowlane prawidłowo wykonane (ukończone) w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej lub kilku (maksymalnie trzech) robót budowlanych
obejmujących roboty polegającej na budowie dróg, chodników, parkingów w technologii kostki brukowej
wraz z wykonanie podbudowy o powierzchni minimum 300 m2 (nie dopuszcza się sumowania
mniejszych, cząstkowych robót objętych odrębnymi umowami lub zleceniami. Zamawiający dokona
oceny spełniania przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia
na podstawie oświadczenia i dokumentów jakie mają załączyć Wykonawcy - wyszczególnionych w § 7
IDW. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunek Wykonawca
spełnia..
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