Ogłoszenie nr 2022/BZP 00232641/01 z dnia 2022-06-30

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa ulic: Damazego, Henryka, Haliny i Grzegorza w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania inwestycyjnego
pn. Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI
1.2.) Oddział zamawiającego: URZĄD MIASTA TOMASZÓW MAZOWIECKI
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648310
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: POW 10/16
1.4.2.) Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki
1.4.3.) Kod pocztowy: 97-200
1.4.4.) Województwo: łódzkie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.pub@tomaszow-maz.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/
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 00232641/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2022-06-30 13:02

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00215073/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic: Damazego na odcinku od ul. Ireny do ul. Grażyny, Henryka, Haliny i
Grzegorza w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową kanalizacji deszczowej i odwodnienia.
2. Podstawowe roboty budowlane wchodzące w zakres zamówienia.
1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.
2) Roboty ziemne.
3) Budowa konstrukcji jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego.
4) Budowa konstrukcji jezdni o nawierzchni z kostki brukowej.
5) Budowa zjazdów.
6) Budowa chodników.
7) Budowa poboczy.
8) Urządzanie zieleńców.
9) Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia.
10) Wykonanie poziomego i pionowego oznakowania drogowego.
11) Roboty wykończeniowe i porządkowe.
12) Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej.
13) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/zaświadczenie o potwierdzeniu przyjęcia przez właściwy organ nadzoru bez
sprzeciwu zawiadomienia o zakończeniu budowy kanalizacji deszczowej.
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3. Wykonawca wykona nawierzchnię jezdni w ul. Damazego z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm (dwuteowa) w kolorze
grafitowym.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej oraz szczegółowych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót opracowanych przez PP-W NIWELLA s.c. z siedzibą w Bełchatowie.
5. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca winien uwzględnić ponadto prace oraz koszty niezbędne do wykonania
zadania m. in.:
1) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót wraz z wymaganymi uzgodnieniami;
2) dostarczenie, wdrożenie i utrzymanie oznakowania na czas budowy;
3) uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót;
4) urządzenie, utrzymanie i zabezpieczenie terenu budowy wraz z zapleczem budowy;
5) koszty doprowadzenia i zużycia energii i wody oraz innych niezbędnych mediów dla potrzeb technologicznych, zaplecza i
terenu budowy;
6) utrzymanie w należytym porządku dróg dojazdowych na teren budowy, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania
czystości na odcinkach związanych z transportem budowy (m.in. nie dopuszczanie do wynoszenia błota na kołach
samochodów wyjeżdżających z budowy);
7) zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;
8) ewentualne koszty związane z włączeniami prądu i innych mediów;
9) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji
odbiorowej dla zakresu robót objętych umową, jak również dokonywania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru
robót zanikających lub ulegających zakryciu;
10) demontaż obiektów i urządzeń tymczasowych budowy, uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i
przekazanie uporządkowanego terenu Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru;
11) udzielenie wszelkiej pomocy w przygotowaniu niezbędnych dokumentów wymaganych przy realizacji i rozliczaniu
inwestycji;
12) usunięcie poza teren budowy na koszt wykonawcy ze szczególnym zachowaniem przepisów ustawy o odpadach
materiałów z rozbiórki nie nadających się do wykorzystania oraz nadmiaru mas ziemnych;
13) materiały z rozbiórki nadające się do wykorzystania (płyty drogowe wielootworowe) stanowią własność Zamawiającego.
Wykonawca odwiezie je na swój koszt na wskazane miejsce przez Zamawiającego – odległość transportu do 5 km
(załadunek, transport, rozładunek);
14) koszty wykonania pomiarów i badań laboratoryjnych zgodnie ze STWiOR;
15) koszty opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego dla zarządców dróg, których Gmina nie jest właścicielem;
16) przeprowadzenie inspekcji wszystkich wykonanych kanałów i przykanalików kamerą inspekcyjną;
17) wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach (jeżeli będzie wymagana) oraz opracowanie operatu
kolaudacyjnego w 2 egzemplarzach zawierającego m.in.: sprawozdanie techniczne, receptury i ustalenia technologiczne,
wyniki badań kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe, aprobaty techniczne, gwarancje na
wbudowane urządzenia, dziennik budowy, obmiar powykonawczy wykonanych robót (z uwzględnieniem elementów
wykazanych w zestawieniu wartościowym zadania), oświadczenia, inne dokumenty wynikające z ustawy Prawo Budowlane
art. 57;
18) wykonanie w 3 egzemplarzach powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót zatwierdzonej przez
odpowiedni Urząd Geodezji i Kartografii (w tym w wersji analogowej i numerycznej w plikach dwg. lub dxf. - 1 egz. na płycie
CD-R) wraz ze szkicami geodezyjnymi;
19) opracowania i czynności, które Wykonawca wykona we własnym zakresie: plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(BIOZ), pozostałe niezbędne opracowania wynikające z obowiązujących przepisów, wydanych decyzji administracyjnych
oraz przyjętych technologii wykonywania robót, wszelką inną dokumentację, którą Wykonawca uzna za niezbędną do
właściwego wykonania robót.
6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: projekty, przedmiary robót, specyfikacja techniczne wykonania i
odbioru robót oraz SWZ.
7. Hierarchia ważności dokumentów: Umowa z Wykonawcą robót, SWZ, Projekt budowlany i wykonawczy, Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót, Przedmiar robót.
8. Wykonawca zobowiązany jest do informowania zamawiającego o wszelkich trudnościach związanych z realizacją
inwestycji, co stanowi wyraz obowiązku informacyjnego wykonawcy określonego w art. 651 k.c.
Szczegółowe informacje w SWZ i załącznikach do SWZ.
Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic: Damazego na odcinku od ul. Ireny do ul. Grażyny, Henryka, Haliny i
Grzegorza w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową kanalizacji deszczowej i odwodnienia.
2. Podstawowe roboty budowlane wchodzące w zakres zamówienia.
1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.
2) Roboty ziemne.
3) Budowa konstrukcji jezdni o nawierzchni z kostki brukowej.
4) Budowa zjazdów.
5) Budowa chodników.
6) Budowa poboczy.
7) Urządzanie zieleńców.
8) Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia.
9) Wykonanie poziomego i pionowego oznakowania drogowego.
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10) Roboty wykończeniowe i porządkowe.
11) Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej.
12) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/zaświadczenie o potwierdzeniu przyjęcia przez właściwy organ nadzoru bez
sprzeciwu zawiadomienia o zakończeniu budowy kanalizacji deszczowej.
3. Wykonawca wykona nawierzchnię jezdni w ul. Damazego i Henryka z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm (dwuteowa)
w kolorze grafitowym.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej oraz szczegółowych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót opracowanych przez PP-W NIWELLA s.c. z siedzibą w Bełchatowie.
5. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca winien uwzględnić ponadto prace oraz koszty niezbędne do wykonania
zadania m. in.:
1) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót wraz z wymaganymi uzgodnieniami;
2) dostarczenie, wdrożenie i utrzymanie oznakowania na czas budowy;
3) uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót;
4) urządzenie, utrzymanie i zabezpieczenie terenu budowy wraz z zapleczem budowy;
5) koszty doprowadzenia i zużycia energii i wody oraz innych niezbędnych mediów dla potrzeb technologicznych, zaplecza i
terenu budowy;
6) utrzymanie w należytym porządku dróg dojazdowych na teren budowy, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania
czystości na odcinkach związanych z transportem budowy (m.in. nie dopuszczanie do wynoszenia błota na kołach
samochodów wyjeżdżających z budowy);
7) zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;
8) ewentualne koszty związane z włączeniami prądu i innych mediów;
9) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji
odbiorowej dla zakresu robót objętych umową, jak również dokonywania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru
robót zanikających lub ulegających zakryciu;
10) demontaż obiektów i urządzeń tymczasowych budowy, uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i
przekazanie uporządkowanego terenu Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru;
11) udzielenie wszelkiej pomocy w przygotowaniu niezbędnych dokumentów wymaganych przy realizacji i rozliczaniu
inwestycji;
12) usunięcie poza teren budowy na koszt wykonawcy ze szczególnym zachowaniem przepisów ustawy o odpadach
materiałów z rozbiórki nie nadających się do wykorzystania oraz nadmiaru mas ziemnych;
13) materiały z rozbiórki nadające się do wykorzystania (płyty drogowe wielootworowe) stanowią własność Zamawiającego.
Wykonawca odwiezie je na swój koszt na wskazane miejsce przez Zamawiającego – odległość transportu do 5 km
(załadunek, transport, rozładunek);
14) koszty wykonania pomiarów i badań laboratoryjnych zgodnie ze STWiOR;
15) koszty opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego dla zarządców dróg, których Gmina nie jest właścicielem;
16) przeprowadzenie inspekcji wszystkich wykonanych kanałów i przykanalików kamerą inspekcyjną;
17) wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach (jeżeli będzie wymagana) oraz opracowanie operatu
kolaudacyjnego w 2 egzemplarzach zawierającego m.in.: sprawozdanie techniczne, receptury i ustalenia technologiczne,
wyniki badań kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe, aprobaty techniczne, gwarancje na
wbudowane urządzenia, dziennik budowy, obmiar powykonawczy wykonanych robót (z uwzględnieniem elementów
wykazanych w zestawieniu wartościowym zadania), oświadczenia, inne dokumenty wynikające z ustawy Prawo Budowlane
art. 57;
18) wykonanie w 3 egzemplarzach powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót zatwierdzonej przez
odpowiedni Urząd Geodezji i Kartografii (w tym w wersji analogowej i numerycznej w plikach dwg. lub dxf. - 1 egz. na płycie
CD-R) wraz ze szkicami geodezyjnymi;
19) opracowania i czynności, które Wykonawca wykona we własnym zakresie: plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(BIOZ), pozostałe niezbędne opracowania wynikające z obowiązujących przepisów, wydanych decyzji administracyjnych
oraz przyjętych technologii wykonywania robót, wszelką inną dokumentację, którą Wykonawca uzna za niezbędną do
właściwego wykonania robót.
6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: projekty, przedmiary robót, specyfikacja techniczne wykonania i
odbioru robót oraz SWZ.
7. Hierarchia ważności dokumentów: Umowa z Wykonawcą robót, SWZ, Projekt budowlany i wykonawczy, Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót, Przedmiar robót.
8. Wykonawca zobowiązany jest do informowania zamawiającego o wszelkich trudnościach związanych z realizacją
inwestycji, co stanowi wyraz obowiązku informacyjnego wykonawcy określonego w art. 651 k.c.
Szczegółowe informacje w SWZ i załącznikach do SWZ.
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:
1. Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz
umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako
minimalne poziomy zdolności a także umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
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2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
3. W zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - zamawiający nie określa warunków udziału w
postępowaniu.
4. W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów - zamawiający nie określa warunków udziału
w postępowaniu.
5. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
6. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Zamawiający uzna, iż wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał: co najmniej 2 roboty
budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi publicznej, o długości nie mniejszej niż 500 mb
każda.
Drogą publiczną jest droga w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.
470; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 471 i poz. 1087.). Zamawiający nie będzie uznawał jako spełnienie warunku udziału w
postępowaniu robót polegających na remoncie drogi.
2) Zamawiający uzna, iż wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał: co najmniej 2 roboty
budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o długości
nie mniejszej niż 500 mb każda (powyższe sieci mogą być elementami wykonanych dróg).
3) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą,
która będzie uczestniczyć w realizacji zadania (kierownikiem budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
4) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą,
która będzie uczestniczyć w realizacji zadania (kierownikiem robót) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Osoby, o których mowa w ust. 6 pkt 3 i 4 muszą przynależeć do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
7. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że
wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze
wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, o którym mowa w rozdz. 13 ust. 3 pkt 5 SWZ - z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi
wykonają poszczególni wykonawcy.
10. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków prawnych.
11. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
12. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą,
zgodnie z rozdz. 13 ust. 3 pkt 6 SWZ - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że
wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
13. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 12, potwierdza, że stosunek łączący
wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w
szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby
przy wykonywaniu zamówienia;
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3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
14. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 2, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.15. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia
zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów
podmiot ten nie ponosi winy.
16. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących
zamówień na roboty budowlane.
17. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie
potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie
określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
18. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby.
19. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia a także
w przypadku kiedy wykonawca powołuje się na zasób podmiotu trzeciego:
1) spełnienie warunku opisanego w ust. 6 pkt 1 - oceniane będzie w ten sposób, ażeby jeden podmiot (wykonawca, jeden z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjant), podmiot trzeci) samodzielnie spełnił ten warunek, tym
samym nie jest dopuszczalne łączenie potencjału w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu,
2) spełnienie warunku opisanego w ust. 6 pkt 2 - oceniane będzie w ten sposób, ażeby jeden podmiot (wykonawca, jeden z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjant), podmiot trzeci) samodzielnie spełnił ten warunek, tym
samym nie jest dopuszczalne łączenie potencjału w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
Dla przykładu - powyższe oznacza, że jeżeli ofertę złoży konsorcjum dwóch podmiotów to warunek uznany zostanie za
spełniony, jeżeli jeden z partnerów konsorcjum wykona co najmniej 2 roboty budowlane określone w ust. 6 pkt 1, a drugi co
najmniej 2 roboty określone w ust. 6 pkt. 2. Poprzez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy rozumieć
konsorcjantów, a także przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.
3) spełnienie warunku opisanego w ust. 6 pkt 3 - oceniane będzie w ten sposób, że każdy podmiot (wykonawca, podmiot
trzeci, partner konsorcjum) odrębnie może spełnić wskazany warunek.
4) spełnienie warunku opisanego w ust. 6 pkt 4 - oceniane będzie w ten sposób, że każdy podmiot (wykonawca, podmiot
trzeci, partner konsorcjum) odrębnie może spełnić wskazany warunek.
20. Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
21. W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw
członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji
zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych. (...)
Pozostałe informacje zawiera SWZ.
Po zmianie:
1. Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz
umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako
minimalne poziomy zdolności a także umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
3. W zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - zamawiający nie określa warunków udziału w
postępowaniu.
4. W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów - zamawiający nie określa warunków udziału
w postępowaniu.
5. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
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6. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Zamawiający uzna, iż wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał: co najmniej 2 roboty
budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi, o długości nie mniejszej niż 500 mb każda.
2) Zamawiający uzna, iż wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał: co najmniej 2 roboty
budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o długości
nie mniejszej niż 500 mb każda (powyższe sieci mogą być elementami wykonanych dróg).
3) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą,
która będzie uczestniczyć w realizacji zadania (kierownikiem budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
4) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą,
która będzie uczestniczyć w realizacji zadania (kierownikiem robót) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Osoby, o których mowa w ust. 6 pkt 3 i 4 muszą przynależeć do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
7. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że
wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze
wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, o którym mowa w rozdz. 13 ust. 3 pkt 5 SWZ - z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi
wykonają poszczególni wykonawcy.
10. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków prawnych.
11. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
12. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą,
zgodnie z rozdz. 13 ust. 3 pkt 6 SWZ - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że
wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
13. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 12, potwierdza, że stosunek łączący
wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w
szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby
przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
14. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 2, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.15. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia
zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów
podmiot ten nie ponosi winy.
16. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących
zamówień na roboty budowlane.
17. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie
potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie
określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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18. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby.
19. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia a także
w przypadku kiedy wykonawca powołuje się na zasób podmiotu trzeciego:
1) spełnienie warunku opisanego w ust. 6 pkt 1 - oceniane będzie w ten sposób, ażeby jeden podmiot (wykonawca, jeden z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjant), podmiot trzeci) samodzielnie spełnił ten warunek, tym
samym nie jest dopuszczalne łączenie potencjału w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu,
2) spełnienie warunku opisanego w ust. 6 pkt 2 - oceniane będzie w ten sposób, ażeby jeden podmiot (wykonawca, jeden z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjant), podmiot trzeci) samodzielnie spełnił ten warunek, tym
samym nie jest dopuszczalne łączenie potencjału w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
Dla przykładu - powyższe oznacza, że jeżeli ofertę złoży konsorcjum dwóch podmiotów to warunek uznany zostanie za
spełniony, jeżeli jeden z partnerów konsorcjum wykona co najmniej 2 roboty budowlane określone w ust. 6 pkt 1, a drugi co
najmniej 2 roboty określone w ust. 6 pkt. 2. Poprzez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy rozumieć
konsorcjantów, a także przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.
3) spełnienie warunku opisanego w ust. 6 pkt 3 - oceniane będzie w ten sposób, że każdy podmiot (wykonawca, podmiot
trzeci, partner konsorcjum) odrębnie może spełnić wskazany warunek.
4) spełnienie warunku opisanego w ust. 6 pkt 4 - oceniane będzie w ten sposób, że każdy podmiot (wykonawca, podmiot
trzeci, partner konsorcjum) odrębnie może spełnić wskazany warunek.
20. Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
21. W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw
członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji
zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych. (...)
Pozostałe informacje zawiera SWZ.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2022-07-05 09:30
Po zmianie:
2022-07-08 09:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2022-07-05 10:00
Po zmianie:
2022-07-08 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2022-08-03
Po zmianie:
2022-08-06
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