
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowę mostu na potoku Dzialskim w m. Toporzysko, w ciągu drogi powiatowej nr K1683

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Suski

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181675

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Kościelna 5 b

1.4.2.) Miejscowość: Sucha Beskidzka

1.4.3.) Kod pocztowy: 34-200

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.4.7.) Numer telefonu: 33 875 78 00

1.4.8.) Numer faksu: 33 874 15 52

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@powiatsuski.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatsuski.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: 2021/BZP 00088038/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-06-18 14:22

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00075860/01

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: 
a) w zakresie posiadanego doświadczenia:
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Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie), wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył
budowę lub przebudowę obiektu mostowego co najmniej jednoprzęsłowego w klasie obciążenia
minimum „I”.
b) w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje:
- jedną osobą na stanowisko Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń;
oraz
- jedną osobą na stanowisko Kierownika robót posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi co najmniej w ograniczonym zakresie w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
oraz
- jedną osobą na stanowisko Kierownika robót posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi co najmniej w ograniczonym zakresie w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych.
Zamawiający uzna uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej i obecnie
obowiązujących przepisów oraz uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych
przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.) oraz ustawy o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U. 2020 poz. 220 z późn. zm.) jeżeli będą potwierdzać wymagany zakres. 
Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się w przypadku podpisania umowy, do skierowania
do pracy osób wskazanych w wykazie. W przypadkach losowych wykluczających zatrudnienie
osób wskazanych w wykazie, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia osób o
kwalifikacjach zawodowych, wykształceniu i doświadczeniu niezbędnym do wykonania
zamówienia zgodnym z wymaganiami SWZ i nie mniejszych niż wskazane w ofercie.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie
warunków zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy wykazują łącznie. Zamawiający nie
precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia

Po zmianie: 
a) w zakresie posiadanego doświadczenia:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie), wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył
budowę lub przebudowę obiektu mostowego co najmniej jednoprzęsłowego w klasie obciążenia
minimum „I” lub klasie A zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami w zakresie klas
obciążenia mostu
b) w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje:
- jedną osobą na stanowisko Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń;
oraz
- jedną osobą na stanowisko Kierownika robót posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi co najmniej w ograniczonym zakresie w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
oraz
- jedną osobą na stanowisko Kierownika robót posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi co najmniej w ograniczonym zakresie w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
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wodociągowych i kanalizacyjnych.
Zamawiający uzna uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej i obecnie
obowiązujących przepisów oraz uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych
przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.) oraz ustawy o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U. 2020 poz. 220 z późn. zm.) jeżeli będą potwierdzać wymagany zakres. 
Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się w przypadku podpisania umowy, do skierowania
do pracy osób wskazanych w wykazie. W przypadkach losowych wykluczających zatrudnienie
osób wskazanych w wykazie, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia osób o
kwalifikacjach zawodowych, wykształceniu i doświadczeniu niezbędnym do wykonania
zamówienia zgodnym z wymaganiami SWZ i nie mniejszych niż wskazane w ofercie.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie
warunków zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy wykazują łącznie. Zamawiający nie
precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia

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: 
2021-06-23 10:00

Po zmianie: 
2021-06-28 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-06-23 11:00

Po zmianie: 
2021-06-28 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2021-07-22

Po zmianie: 
2021-07-27
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