
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 221001-2014 z dnia 2014-10-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Swarzędz
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budowa pasa włączenia ul. Zapłocie do drogi 
krajowej nr 92 w Swarzędzu roboty drogowe, roboty elektroenergetyczne, Integralną część opisu 
przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacje...
Termin składania ofert: 2014-11-03 

Numer ogłoszenia: 359310 - 2014; data zamieszczenia: 29.10.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 221001 - 2014 data 17.10.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, fax. (061) 
65 12 211.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.3.4). 
• W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna warunek z spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że 

dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: - dysponują co 
najmniej jednym kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w 
specjalności drogowej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz minimum 4-letni 
staż pracy na stanowisku kierownika budowy; - dysponują co najmniej jednym 
kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez 
ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. 
U. z 2006 nr 156, poz. 1118 ze zm.) w zakresie robót elektrycznych. Zamawiający 
dopuszcza możliwość łączenia w/w funkcji w przypadku gdy ta sama osoba posiada 
wymagane uprawnienia oraz staż zawodowy w więcej niż jednej specjalności. Wykonawca 
zobligowany jest wypełnić i złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem i treścią SIWZ - 
załącznik nr 1, 4 i 5 do SIWZ. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu na podstawie dokumentów/oświadczeń złożonych wraz z ofertą, w skali 
spełnia / nie spełnia (złożonych przez Wykonawców a wymaganych przez zamawiającego 
dokumentów i oświadczeń - zgodnie z Specyfikacją istotnych warunków zamówienia - 
Rozdział 3 SIWZ: Wykaz wymaganych dokumentów). Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy 
Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego 
łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, 
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (oryginał) tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia. Uwaga: za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej 
określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw 
członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - EFTA (strony umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo 
Budowlane (tekst jednolity DzU. z 2010r. Nr 243, poz. 1623) oraz ustawy z dnia 18 marca 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=221001&rok=2014-10-17


2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (DzU. z 2008r. Nr 63, poz. 394).. 

• W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna warunek z spełniony, jeżeli Wykonawcy 
wykażą, że dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: - 
dysponują co najmniej jednym kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane 
w specjalności drogowej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz minimum 4-letni 
staż pracy na stanowisku kierownika budowy; - dysponują co najmniej jednym 
kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 156, poz. 1118 ze zm.) w 
zakresie robót elektrycznych. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia w/w funkcji w 
przypadku gdy ta sama osoba posiada wymagane uprawnienia oraz staż zawodowy w więcej 
niż jednej specjalności. Wykonawca zobligowany jest wypełnić i złożyć oświadczenie 
zgodnie z załącznikiem i treścią SIWZ - załącznik nr 1, 4 i 5 do SIWZ. Zamawiający oceni 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów/oświadczeń 
złożonych wraz z ofertą, w skali spełnia / nie spełnia (złożonych przez Wykonawców a 
wymaganych przez zamawiającego dokumentów i oświadczeń - zgodnie z Specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia - Rozdział 3 SIWZ: Wykaz wymaganych dokumentów). 
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać 
na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od 
charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić, zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi 
do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie (oryginał) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Uwaga: za 
uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, 
które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz 
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskim Unii 
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu - EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane 
(tekst jednolity DzU. z 2010r. Nr 243, poz. 1623) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o 
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (DzU. z 2008r. Nr 63, poz. 394).. 


