Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 137464-2015 z dnia 2015-06-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Myślenice
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane, obejmujące zadanie pn.: Zmiana kotła na
paliwo stałe na kondensacyjny kocioł gazowy w Zespole Placówek Oświatowych w Borzęcie. 2. W zakres
zamówienia wskazanego w pkt 1 wchodzą...
Termin składania ofert: 2015-06-24

Numer ogłoszenia: 146492 - 2015; data zamieszczenia: 17.06.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 137464 - 2015 data 09.06.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, woj. małopolskie, tel. 012 6392300,
fax. 012 6392305.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

•

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3).

•

W ogłoszeniu jest: dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku
Wykonawca zobowiązany jest wskazać osoby - Kluczowych Specjalistów, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nich czynności: 1)) Kierownik Budowy Kwalifikacje i umiejętności:
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub uprawnienia
równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
prawa oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Doświadczenie
zawodowe: co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy lub
kierownika robót, w tym przy realizacji co najmniej jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego
odpowiadającego przedmiotowi niniejszego zamówienia, w szczególności w zakresie remontu
kotłowni, o wartości inwestycji minimum 200.000,00 zł brutto. Wymagane w tym punkcie okresy
doświadczenia zawodowego, należy liczyć do upływu terminu składania ofert. Uprawnienia, o

których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006, nr 156, poz.1118 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006, nr 83, poz. 578 ze zm.). Dopuszcza się uprawnienia równoważne dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do
pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia tych
funkcji w dotychczasowym zakresie. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się
równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18
marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63, poz. 394 ze zm.). Wymagane w tym punkcie
okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć do upływu terminu składania ofert. Wymagany
okres 2-letniego doświadczenia zawodowego należy rozumieć jako okres łącznie 24 miesięcy
pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w trakcie faktycznej realizacji robót
(okresy doświadczenia nie mogą się pokrywać). Dane te powinny jasno wynikać z treści
ujawnianej w załączniku nr 4 do oferty Wykonawcy, dlatego wymaga się podania dokładnych dat
rozpoczęcia i zakończenia robót, którymi kierował dany specjalista. Wszystkie wymienione
powyżej, osoby winny posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza
zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni
tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy
Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich
dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez
Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza
winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia, tłumacz ten
winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych,
ekonomicznych i prawnych. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana, na podstawie
złożonego przez Wykonawcę: - oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wykazu osób , które będą uczestniczyć w realizacji niniejszego zamówienia, - informacji o
osobach, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia, - oświadczenia o
uprawnieniach osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia, pisemnego zobowiązanie innego
podmiotu do udostępnienia zasobów (osób) niezbędnych do wykonania zamówienia (o ile
dotyczy).
•

W ogłoszeniu powinno być: dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego

warunku Wykonawca zobowiązany jest wskazać osoby - Kluczowych Specjalistów, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nich czynności: 1)) Kierownik Budowy Kwalifikacje i umiejętności:
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub
uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów prawa oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika
budowy lub kierownika robót, w tym przy realizacji co najmniej jednego przedsięwzięcia
inwestycyjnego odpowiadającego przedmiotowi niniejszego zamówienia, w szczególności w
zakresie remontu kotłowni, o wartości inwestycji minimum 200.000,00 zł brutto. Wymagane w
tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć do upływu terminu składania
ofert. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2006, nr 156, poz.1118 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006, nr 83, poz. 578 ze zm.). Dopuszcza się
uprawnienia równoważne - dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia w życie
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie posiadania
przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie i zachowała
uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. W przypadku wykonawców
zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na
zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z
uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63, poz.
394 ze zm.). Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć do
upływu terminu składania ofert. Wymagany okres 2-letniego doświadczenia zawodowego należy
rozumieć jako okres łącznie 24 miesięcy pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika
robót w trakcie faktycznej realizacji robót (okresy doświadczenia nie mogą się pokrywać). Dane
te powinny jasno wynikać z treści ujawnianej w załączniku nr 4 do oferty Wykonawcy, dlatego
wymaga się podania dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia robót, którymi kierował dany
specjalista. Wszystkie wymienione powyżej, osoby winny posiadać biegłą znajomość języka
polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy
Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe
tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni

tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego
zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez
Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na
złożony zakres przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i
jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych. Ocena
spełniania warunku zostanie dokonana, na podstawie złożonego przez Wykonawcę: oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, - wykazu osób , które będą
uczestniczyć w realizacji niniejszego zamówienia, - informacji o osobach, które będą
uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia, - oświadczenia o uprawnieniach osób
uczestniczących w wykonaniu zamówienia, pisemnego zobowiązanie innego podmiotu do
udostępnienia zasobów (osób) niezbędnych do wykonania zamówienia (o ile dotyczy).

•

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).

•

W ogłoszeniu jest: dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku
Wykonawca zobowiązany jest wskazać osoby - Kluczowych Specjalistów, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nich czynności: 1)) Kierownik Budowy Kwalifikacje i umiejętności:
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub uprawnienia
równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
prawa oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Doświadczenie
zawodowe: co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy lub
kierownika robót, w tym przy realizacji co najmniej jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego
odpowiadającego przedmiotowi niniejszego zamówienia, w szczególności w zakresie remontu
kotłowni, o wartości inwestycji minimum 200.000,00 zł brutto. Wymagane w tym punkcie okresy
doświadczenia zawodowego, należy liczyć do upływu terminu składania ofert. Uprawnienia, o
których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006, nr 156, poz.1118 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006, nr 83, poz. 578 ze zm.). Dopuszcza się uprawnienia równoważne dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do
pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia tych
funkcji w dotychczasowym zakresie. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się

równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18
marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63, poz. 394 ze zm.). Wymagane w tym punkcie
okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć do upływu terminu składania ofert. Wymagany
okres 2-letniego doświadczenia zawodowego należy rozumieć jako okres łącznie 24 miesięcy
pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w trakcie faktycznej realizacji robót
(okresy doświadczenia nie mogą się pokrywać). Dane te powinny jasno wynikać z treści
ujawnianej w załączniku nr 4 do oferty Wykonawcy, dlatego wymaga się podania dokładnych dat
rozpoczęcia i zakończenia robót, którymi kierował dany specjalista. Wszystkie wymienione
powyżej, osoby winny posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza
zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni
tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy
Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich
dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez
Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza
winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia, tłumacz ten
winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych,
ekonomicznych i prawnych. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana, na podstawie
złożonego przez Wykonawcę: - oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wykazu osób , które będą uczestniczyć w realizacji niniejszego zamówienia, - informacji o
osobach, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia, - oświadczenia o
uprawnieniach osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia, pisemnego zobowiązanie innego
podmiotu do udostępnienia zasobów (osób) niezbędnych do wykonania zamówienia (o ile
dotyczy).
•

W ogłoszeniu powinno być: dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego
warunku Wykonawca zobowiązany jest wskazać osoby - Kluczowych Specjalistów, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nich czynności: 1)) Kierownik Budowy Kwalifikacje i umiejętności:
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub
uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów prawa oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika
budowy lub kierownika robót, w tym przy realizacji co najmniej jednego przedsięwzięcia
inwestycyjnego odpowiadającego przedmiotowi niniejszego zamówienia, w szczególności w
zakresie remontu kotłowni, o wartości inwestycji minimum 200.000,00 zł brutto. Wymagane w
tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć do upływu terminu składania
ofert. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2006, nr 156, poz.1118 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006, nr 83, poz. 578 ze zm.). Dopuszcza się
uprawnienia równoważne - dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia w życie
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie posiadania
przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie i zachowała
uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. W przypadku wykonawców
zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na
zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z
uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63, poz.
394 ze zm.). Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć do
upływu terminu składania ofert. Wymagany okres 2-letniego doświadczenia zawodowego należy
rozumieć jako okres łącznie 24 miesięcy pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika
robót w trakcie faktycznej realizacji robót (okresy doświadczenia nie mogą się pokrywać). Dane
te powinny jasno wynikać z treści ujawnianej w załączniku nr 4 do oferty Wykonawcy, dlatego
wymaga się podania dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia robót, którymi kierował dany
specjalista. Wszystkie wymienione powyżej, osoby winny posiadać biegłą znajomość języka
polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy
Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe
tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni
tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego
zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez
Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na
złożony zakres przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i
jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych. Ocena
spełniania warunku zostanie dokonana, na podstawie złożonego przez Wykonawcę: oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, - wykazu osób , które będą
uczestniczyć w realizacji niniejszego zamówienia, - informacji o osobach, które będą

uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia, - oświadczenia o uprawnieniach osób
uczestniczących w wykonaniu zamówienia, pisemnego zobowiązanie innego podmiotu do
udostępnienia zasobów (osób) niezbędnych do wykonania zamówienia (o ile dotyczy).

•

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

•

W ogłoszeniu jest: 24.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Myślenice, 32 400 Myślenice, Rynek 8/9, sekretariat.

•

W ogłoszeniu powinno być: 25.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy
Myślenice, 32 - 400 Myślenice, Rynek 8/9, sekretariat.

