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Ogłoszenie nr 500179878-N-2018 z dnia 30-07-2018 r.
Myślenice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 5937383-N-2018
Data: 24/07/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Krajowy numer identyfikacyjny 52549300000, ul. Rynek 42591,
32400 Myślenice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126 392 300, e-mail info@myslenice.pl,
faks 126 392 305.
Adres strony internetowej (url): www.myslenice.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Warunek, o którym mowa w punkcie 9.1.3)
dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: - co najmniej jedną usługę
polegającą na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego (robót)
obejmującego co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą przedmiotowi niniejszego
zamówienia, w szczególności w zakresie inwestycji polegającej na budowie/przebudowie
nawierzchni z elementów betonowych takich jak kostka brukowa i/lub kamień naturalny, o
wartości usługi nie mniejszej niż 40.000,00 zł brutto. 2) Warunek, o którym mowa w pkt 9.1.3),

2018-07-30, 15:33

2z6

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/c55fe68f-5d81-4d59-bae4-1162...

zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, tj.; 1)) Specjalista Kluczowy nr I - Kierownik Zespołu – Inspektor branży
drogowej – 1 osoba (funkcja menadżerska, kontrolna, sprawozdawcza) • Kwalifikacje i
umiejętności: do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej
bez ograniczeń; • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe
na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy lub kierownika
robót w ramach posiadanej specjalności; w tym pełnienie funkcji inspektora nadzoru w
ramach posiadanej specjalności dla co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę/
przebudowę/ modernizację ulic w obrębie miasta i/lub dróg/chodników/parkingów 2))
Specjalista kluczowy nr II – Inspektor branży sanitarnej – 1 osoba • Kwalifikacje i
umiejętności: do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; • Doświadczenie zawodowe: co najmniej
3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub
kierownika budowy lub kierownika robót w ramach posiadanej specjalności; 3)) Specjalista
Kluczowy nr III – Inspektor branży elektroenergetycznej – 1 osoba Kwalifikacje i
umiejętności: uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń; Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie
doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika
budowy lub kierownika robót w ramach posiadanej specjalności; W przypadku wspólnego
ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunek
odnoszący się do posiadania wiedzy i doświadczenia oceniany będzie łącznie. Uwaga 1: W
przypadku, gdy złożone przez wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków
udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w
niniejszej specyfikacji, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z
dnia wszczęcia postępowania (upublicznienia ogłoszenia o zamówieniu w BZP). Jeżeli w dniu
wszczęcia postępowania nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający
przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem
wszczęcia postępowania o zamówieniu. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem
internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html Zamawiający
będzie korzystał z Archiwum kursów średnich – tabela A . http://www.nbp.pl/home.aspx?c=
/ascx/archa.ascx Uwaga 2; Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z
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ustawą Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 2014 roku, poz. 1278). Dopuszcza się uprawnienia równoważne – dla osoby, która
posiada uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku 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 Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z
dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r poz 65 ). Wymagane w tym
punkcie okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć do upływu terminu składania
ofert. Wymagany okres 3-letniego doświadczenia zawodowego należy rozumieć jako okres
trzydziestu sześciu miesięcy wykonywania czynności w charakterze inspektora nadzoru
inwestorskiego lub kierownika budowy/robót w danej specjalności. Dane te powinny jasno
wynikać z treści ujawnianej w Załączniku nr 5 do oferty Wykonawcy, dlatego wymaga się
podania dat rozpoczęcia i zakończenia robót, które nadzorował dany specjalista. Wykazanie
różnych robót przebiegających w tym samym okresie czasu, które nadzorował/którymi
kierował dany specjalista zostanie potraktowane, jak wykonanie jednej usługi
nadzoru/kierowania robotami w danym okresie czasu, innymi słowy przyjmuje się, iż
dublujące się okresy doświadczania zawodowego nie podlegają sumowaniu. 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. Uwaga
4: W ramach kryterium oceny ofert „doświadczenie” oceniane będzie dodatkowe
doświadczenie zawodowe osób skierowanych do pełnienia funkcji: Specjalista Kluczowy nr
I - Kierownik Zespołu, Inspektor branży drogowej – 1 osoba oraz Specjalista kluczowy nr II
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–Inspektor branży sanitarnej oraz Specjalista Kluczowy nr III –Inspektor branży
elektroenergetycznej .
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Warunek, o którym mowa w
punkcie 9.1.3) dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: - co
najmniej jedną usługę polegającą na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego dla zadania
inwestycyjnego (robót) obejmującego co najmniej jedną robotę budowlaną
odpowiadającą przedmiotowi niniejszego zamówienia, w szczególności w zakresie
inwestycji polegającej na budowie/przebudowie nawierzchni z elementów betonowych
takich jak kostka brukowa i/lub kamień naturalny lub nawierzchni bitumicznych z
elementami z kostki brukowej lub z kamienia naturalnego (chodniki, krawężniki, place) o
wartości usługi nadzoru nie mniejszej niż 40.000,00 zł brutto. 2) Warunek, o którym
mowa w pkt 9.1.3), zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.; 1)) Specjalista Kluczowy nr I - Kierownik
Zespołu – Inspektor branży drogowej – 1 osoba (funkcja menadżerska, kontrolna,
sprawozdawcza) • Kwalifikacje i umiejętności: do pełnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie w specjalności drogowej bez ograniczeń; • Doświadczenie zawodowe: co
najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru
inwestorskiego lub kierownika budowy lub kierownika robót w ramach posiadanej
specjalności; w tym pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach posiadanej
specjalności dla co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę/ przebudowę/
modernizację ulic w obrębie miasta i/lub dróg/chodników/parkingów 2)) Specjalista
kluczowy nr II – Inspektor branży sanitarnej – 1 osoba • Kwalifikacje i umiejętności: do
pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń; • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie
doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub
kierownika budowy lub kierownika robót w ramach posiadanej specjalności; 3))
Specjalista Kluczowy nr III – Inspektor branży elektroenergetycznej – 1 osoba
Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w
budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; Doświadczenie zawodowe: co
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najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru
inwestorskiego lub kierownika budowy lub kierownika robót w ramach posiadanej
specjalności; W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o
udzielenie niniejszego zamówienia, warunek odnoszący się do posiadania wiedzy i
doświadczenia oceniany będzie łącznie. Uwaga 1: W przypadku, gdy złożone przez
wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu
zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej
specyfikacji, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia
wszczęcia postępowania (upublicznienia ogłoszenia o zamówieniu w BZP). Jeżeli w
dniu wszczęcia postępowania nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP,
Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów
NBP przed dniem wszczęcia postępowania o zamówieniu. Kursy walut dostępne są
pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy
/kursy_archiwum.html Zamawiający będzie korzystał z Archiwum kursów średnich –
tabela A . http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx Uwaga 2; Uprawnienia, o
których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą Prawo budowlane oraz
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 roku,
poz. 1278). Dopuszcza się uprawnienia równoważne – dla osoby, która posiada
uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku 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 Prawo budowlane, z uwzględnieniem
postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r
poz 65 ). Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć
do upływu terminu składania ofert. Wymagany okres 3-letniego doświadczenia
zawodowego należy rozumieć jako okres trzydziestu sześciu miesięcy wykonywania
czynności w charakterze inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika
budowy/robót w danej specjalności. Dane te powinny jasno wynikać z treści
ujawnianej w Załączniku nr 5 do oferty Wykonawcy, dlatego wymaga się podania dat
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rozpoczęcia i zakończenia robót, które nadzorował dany specjalista. Wykazanie
różnych robót przebiegających w tym samym okresie czasu, które
nadzorował/którymi kierował dany specjalista zostanie potraktowane, jak
wykonanie jednej usługi nadzoru/kierowania robotami w danym okresie czasu,
innymi słowy przyjmuje się, iż dublujące się okresy doświadczania zawodowego nie
podlegają sumowaniu. 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.
Uwaga 4: W ramach kryterium oceny ofert „doświadczenie” oceniane będzie
dodatkowe doświadczenie zawodowe osób skierowanych do pełnienia funkcji:
Specjalista Kluczowy nr I - Kierownik Zespołu, Inspektor branży drogowej – 1
osoba oraz Specjalista kluczowy nr II –Inspektor branży sanitarnej oraz Specjalista
Kluczowy nr III –Inspektor branży elektroenergetycznej .

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-08-01, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-08-07, godzina: 09:00,
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