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Ogłoszenie nr 500148876-N-2018 z dnia 28-06-2018 r.

Rzeszów:
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 579908-N-2018 

Data: 27/06/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Krajowy numer identyfikacyjny

69058767000000, ul. ul. Boya Żeleńskiego  , 35105   Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska,

tel. 178 609 490, e-mail wzp@pzdw.pl, faks 178 609 460. 

Adres strony internetowej (url): www.pzdw.pl 

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne: 

www.pzdw.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: III.1.3 

W ogłoszeniu jest: Oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy, zamawiający

stawia następujące minimalne warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych,

doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę

do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie

jakości. a) Kwalifikacje zawodowe wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do

realizacji zamówienia Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że

dysponuje następującym osobami: Kierownik Budowy (1 osoba) – wymagania: Osoba ta musi
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posiadać uprawnienia budowlane w specjalności mostowej wydane zgodnie z ustawą z dnia 07

lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 260 tj. z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) albo odpowiadające im ważne

uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Budowy w zakresie niniejszego

zamówienia. Osoba ta musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie. (ilość lat należy liczyć

od daty uzyskania uprawnień). Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie

posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane

wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji

Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.

U. z 2016, poz. 260 tj. z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016r. poz. 65); które

pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Budowy w zakresie objętym umową; Ilekroć w

opisie warunków udziału w postępowaniu jest mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób

będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzję w sprawie

uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie

z właściwymi przepisami, w szczególności z Ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r. nr 63,

poz. 394 z późn. zm. ) oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych

architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U z 2014 r., poz. 1946 t.j.). b) Doświadczenie

wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia Wykonawca

spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że: w ciągu ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie) wykonał zamówienie polegające na przebudowie lub budowie owalnego przepustu

drogowego o konstrukcji stalowej w ciągu drogi publicznej o wym. min. wys. 3,46 m i szer. 5,11

m, – poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane w sposób należyty,

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje). 

W ogłoszeniu powinno być: Oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy,

zamawiający stawia następujące minimalne warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji

zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez

wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim
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poziomie jakości. a) Kwalifikacje zawodowe wykonawcy lub osób skierowanych przez

wykonawcę do realizacji zamówienia Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu,

jeżeli wykaże, że dysponuje następującym osobami: Kierownik Budowy (1 osoba) – wymagania:

Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności mostowej wydane zgodnie z

ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 260 tj. z późn. zm.) oraz

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) albo

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Budowy w

zakresie niniejszego zamówienia. Osoba ta musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie.

(ilość lat należy liczyć od daty uzyskania uprawnień). Zamawiający, określając wymogi dla

osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im

uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego

oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo

Budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 260 tj. z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z

2016r. poz. 65); które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Budowy w zakresie

objętym umową; Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu jest mowa jest o

uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii

Europejskiej oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania

w Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie

przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z

Ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich

Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r. nr 63, poz. 394 z późn. zm. ) oraz Ustawą z dnia 15 grudnia

2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U z 2014 r.,

poz. 1946 t.j.). b) Doświadczenie wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do

realizacji zamówienia Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże,

że: w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał zamówienie polegające na przebudowie lub

budowie owalnego przepustu drogowego o konstrukcji stalowej w ciągu drogi publicznej poparte

dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje). 

 


