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W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 1.Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, która

będzie pełniła funkcję kierownika budowy, z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,

które zostały wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) lub opowiadające im uprawnienia równoważne oraz posiadająca doświadczenie

zawodowe przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub robót branży

konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji co najmniej jednego zadania (od rozpoczęcia do zakończenia zadania) polegającego na zakładaniu

(budowie), przebudowie, modernizacji lub remoncie terenów rekreacyjno-sportowych o pow. nie mniejszej niż 0,50 ha wraz z uzbrojeniem

technicznym i elementami małej architektury. Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna ważne uprawnienia budowlane wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 65), których zakres uprawnia do pełnienia

wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia. 2) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, w

sposób należyty co najmniej: a) jedną robotę budowlaną, która polegała na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej o pow. nie mniejszej niż

1.500 m2, b) jedną robotę budowlaną, która polegała na wykonaniu boisk do gier o sztucznej nawierzchni o pow. nie mniejszej niż 70 m2, c)

jedną robotę budowlaną, która polegała na zagospodarowaniu terenów zielenią o pow. nie mniejszej niż 0,70 ha wraz z elementami małej

architektury, d) jedną robotę budowlaną, która polegała na wykonaniu muru oporowego żelbetowego lub/i płyty żelbetowej lub/i innego elementu

żelbetowego pionowego o pow. nie mniejszej niż 150 m2. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek musi

spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie. Roboty wskazane w pkt a-d mogą być wykazane w ramach realizacji

jednej inwestycji lub w ramach inwestycji odrębnych obejmujących roboty wskazane w pkt a –d. Zamawiający wymaga od wykonawców

wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: W celu potwierdzenia

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 11.1. SIWZ wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub
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zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi

stosunków prawnych. W odniesieniu do warunku udziału dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawcy mogą polegać na

zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca,

który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków

udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i

ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek

nieudostępnienia tych zasobów chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub

sytuacja finansowa podmiotu, na którego zdolnościach polega wykonawca nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w

postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez

zamawiającego: 1)zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2)zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części

zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 11.1. SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 1.Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje

osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno

- budowlanej, które zostały wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) lub opowiadające im uprawnienia równoważne oraz posiadająca

doświadczenie zawodowe przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub robót

branży konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji co najmniej jednego zadania (od rozpoczęcia do zakończenia zadania) polegającego na

zakładaniu (budowie), przebudowie, modernizacji lub remoncie terenów rekreacyjno-sportowych o pow. nie mniejszej niż 0,50 ha wraz z

http://bzp.uzp.gov.pl/in/ZP406/Preview/fdda7e01-382a-4d35-b5fb-87630dfb7a7c

3 z 5 17.07.2017, 15:37



uzbrojeniem technicznym i elementami małej architektury. Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna ważne uprawnienia budowlane

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 65), których zakres uprawnia do

pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia. 2) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże

wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w

tym okresie, w sposób należyty co najmniej: a) jedną robotę budowlaną, która polegała na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej o

pow. nie mniejszej niż 1.500 m2, b) jedną robotę budowlaną, która polegała na wykonaniu boisk do gier o sztucznej nawierzchni o pow. nie

mniejszej niż 70 m2, c) jedną robotę budowlaną, która polegała na zagospodarowaniu terenów zielenią o pow. nie mniejszej niż 0,30 ha

wraz z elementami małej architektury, d) jedną robotę budowlaną, która polegała na wykonaniu muru oporowego żelbetowego lub/i płyty

żelbetowej lub/i innego elementu żelbetowego pionowego o pow. nie mniejszej niż 150 m2. W przypadku składania oferty przez podmioty

występujące wspólnie, warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie. Roboty wskazane w pkt a-d

mogą być wykazane w ramach realizacji jednej inwestycji lub w ramach inwestycji odrębnych obejmujących roboty wskazane w pkt a –d.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk

osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Nie Informacje dodatkowe: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 11.1. SIWZ

wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W odniesieniu do warunku udziału dotyczącego zdolności

technicznej lub zawodowej, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane,

do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić

zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni,

czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna
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pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego

podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do

udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów chyba, że za

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa podmiotu, na którego

zdolnościach polega wykonawca nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec

tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1)zastąpił ten

podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2)zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 11.1. SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IVProcedura

Punkt: IV.6.2.Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-07-20, godzina: 09:30

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-07-28,

godzina: 09:30
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