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Ogłoszenie nr 500033997-N-2018 z dnia 15-02-2018 r.
Puławy:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510482-N-2018
Data: 31/01/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach, Krajowy numer identyfikacyjny 43102930000000, ul. ul.
Składowa , 24100 Puławy, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 818 884 160, e-mail
pzd.pulawy@hot.pl, faks 818 880 388.
Adres strony internetowej (url): pzd.pulawy.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej:Nie
W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej:TAK Numer identyfikacyjny projektu:Umowa wstępna: PRE.
08.02-20-S/2017 z dnia 10.08.2017 r.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać się wiedzą i
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doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie co najmniej 1 zadania polegającego na budowie, przebudowie lub remoncie drogi (z
wyłączeniem remontów cząstkowych) w technologii mas bitumicznych, przy czym jego wartość
nie może być mniejsza niż 3 500 000,00 zł netto i udokumentowanie, że robota ta została
wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończona, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana była wykonywana, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie
warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, należy przeliczyć według
średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla umów o roboty
budowlane realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu
odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia
się Świadectwa Przejęcia) lub na dzień zakończenia realizacji umowy na roboty budowlane.
Zdolności zawodowe: Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem
odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca na każdą funkcję
wymienioną poniżej, wskaże osoby stanowiące Personel kluczowy, które musi mieć dostępne na
etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania: Kierownik budowy - 1 osoba,
która ma doświadczenie przy realizacji min. 1 zadania (o wartości robót co najmniej 1 000
000,00 zł brutto) polegającego na budowie, przebudowie lub remoncie drogi (z wyłączeniem
remontów cząstkowych) w technologii mas bitumicznych obejmującego realizację zadania od
rozpoczęcia robót do zakończenia funkcji na stanowisku kierownika budowy lub kierownika
robót drogowych. Jako zakończenie funkcji należy rozumieć zakończenie wszystkich zadań
przypisanych danej funkcji i realizowanych w ramach danej funkcji. Wartości podane w
dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez
Zamawiającego należy przeliczyć według średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy
/umów na realizację zadania/zadań wykazanego/wykazanych w ramach warunku. 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: Tak Informacje
dodatkowe:
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W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków:Wykonawca musi wykazać się wiedzą i
doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie co najmniej 1 zadania polegającego na budowie, przebudowie lub remoncie drogi (z
wyłączeniem remontów cząstkowych) w technologii mas bitumicznych, przy czym jego wartość
nie może być mniejsza niż 2 800 000,00 PLN netto i udokumentowanie, że robota ta została
wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończona, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana była wykonywana, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie
warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, należy przeliczyć według
średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla umów o roboty
budowlane realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu
odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia
się Świadectwa Przejęcia) lub na dzień zakończenia realizacji umowy na roboty budowlane.
Zdolności zawodowe: Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem
odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca na każdą funkcję
wymienioną poniżej, wskaże osoby stanowiące Personel kluczowy, które musi mieć dostępne na
etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania: Kierownik budowy - 1 osoba,
która ma doświadczenie przy realizacji min. 1 zadania (o wartości robót co najmniej 1 000
000,00 zł brutto) polegającego na budowie, przebudowie lub remoncie drogi (z wyłączeniem
remontów cząstkowych) w technologii mas bitumicznych obejmującego realizację zadania od
rozpoczęcia robót do zakończenia funkcji na stanowisku kierownika budowy lub kierownika
robót drogowych. Jako zakończenie funkcji należy rozumieć zakończenie wszystkich zadań
przypisanych danej funkcji i realizowanych w ramach danej funkcji. Wartości podane w
dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez
Zamawiającego należy przeliczyć według średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy
/umów na realizację zadania/zadań wykazanego/wykazanych w ramach warunku.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: Tak Informacje
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dodatkowe:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-03-08, godzina: 09:45
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-03-14, godzina: 12:45

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.3
W ogłoszeniu jest: do:2018-05-06 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
W ogłoszeniu powinno być: okres w dniach: 60 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Wykonawca, przed podpisaniem umowy,
zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę
stanowiącą 5 % ceny brutto zaokrąglając w górę do pełnych złotych, w jednej lub kilku
następujących formach określonych w pkt. XVII SIWZ.
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