
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Dzbenin gm. Rzekuń

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rzekuń

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667959

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Kościuszki 33

1.4.2.) Miejscowość: Rzekuń

1.4.3.) Kod pocztowy: 07-411

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.4.7.) Numer telefonu: 29 643 20 77

1.4.8.) Numer faksu: 029 643 20 93

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: awierzba@rzekun.net

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzekun.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00115394/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-04-08 11:27

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00106627/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
Zdolności technicznej lub zawodowej:(określenie warunków):
2.4.1 tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone co najmniej:
- jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości co najmniej
1.600.000,00 złotych brutto (słownie: jeden milion sześćset tysięcy 00/100 złotych).
2.4.2 tj. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do
udostępnienia tych osób, w tym: 
- przynajmniej 1 osoba pełniąca funkcje kierownika budowy branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
- przynajmniej 1 osoba pełniąca funkcje kierownika robót mająca uprawnienia budowlane w specjalności drogowej;
Każda z ww. osób powinna posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww.
specjalności: warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie
wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny
dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami oraz doświadczenie w kierowaniu robotami
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budowlanymi w ww. specjalności. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień
budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi
w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art. 12 a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr
63, poz. 394).

Po zmianie: 
Zdolności technicznej lub zawodowej:(określenie warunków):
2.4.1. ,,w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone co najmniej: - jedną robotę
budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub sieci kanalizacji deszczowej o wartości co
najmniej 1.600.000, 00 złotych brutto (słownie: jeden milion sześćset tysięcy 00/100 złotych).”
2.4.2 tj. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do
udostępnienia tych osób, w tym: 
- przynajmniej 1 osoba pełniąca funkcje kierownika budowy branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
- przynajmniej 1 osoba pełniąca funkcje kierownika robót mająca uprawnienia budowlane w specjalności drogowej;
Każda z ww. osób powinna posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww.
specjalności: warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie
wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny
dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami oraz doświadczenie w kierowaniu robotami
budowlanymi w ww. specjalności. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień
budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi
w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art. 12 a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr
63, poz. 394).
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