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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Stawiguda, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Olsztyńska  10, 11034   Stawiguda, woj.

warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 895 126 475, e-mail e-mail:

stawiguda@stawiguda.com.pl, faks 895 126 910.

Adres strony internetowej (url): bip.stawiguda.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: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli:

1 Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wybudował: Dla

CZEŚCI I minimum dwie roboty budowlane (drogi, ulice, parkingi, ścieżki rowerowe, chodniki

itp.) o nawierzchni z betonu asfaltowego o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 2000 m2 Dla

CZEŚCI II minimum jedną robotę budowlaną (drogi, ulice, parkingi, ścieżki rowerowe, chodniki

itp.) o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni nie mniejszej niż 700 m2 Dla CZEŚCI III

minimum dwie roboty budowlane (drogi, ulice, parkingi, ścieżki rowerowe, chodniki itp.) o

nawierzchni z betonu asfaltowego o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1200 m2 Wykonawca
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biorący udział w kilku częściach musi wykazać spełnienie warunku dla każdej części, w której

bierze udział. 2. dysponuje osobami do wykonania zamówienia tj. dysponują osobą

posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

na stanowiskach: Dla CZEŚCI I Kierownik Budowy - minimalne wymagania Doświadczenie

na funkcji kierownika budowy na minimum jednym zadaniu obejmujących budowę lub

przebudowę nawierzchni z betonu asfaltowego. Wykształcenie wyższe lub średnie

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej wydane na podstawie obowiązujących

przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1974r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 z

późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących

przepisów Prawa budowlanego. Dla CZĘŚCI II Kierownik Budowy - minimalne wymagania

Doświadczenie na funkcji kierownika budowy na minimum jednym zadaniu obejmujących

budowę lub przebudowę nawierzchni z kostki betonowej. Wykształcenie wyższe lub średnie

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej wydane na podstawie obowiązujących

przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1974r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 z

późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących

przepisów Prawa budowlanego. Dla CZĘŚCI III Kierownik Budowy - minimalne wymagania

Doświadczenie na funkcji kierownika budowy na minimum na minimum jednym zadaniu

obejmujących budowę lub przebudowę nawierzchni z kostki betonowej. Wykształcenie

wyższe lub średnie Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej wydane na podstawie

obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1974r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr

243 poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej

obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Zamawiający dopuszcza wskazanie tej samej

osoby na funkcji kierownika budowy w przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę na kilka

części.

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający uzna w/w warunek za

spełniony, jeżeli: 1 Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

wybudował: Dla CZEŚCI I minimum dwie roboty budowlane (drogi, ulice, parkingi, ścieżki

rowerowe, chodniki itp.) o nawierzchni z betonu asfaltowego o łącznej powierzchni nie

mniejszej niż 2000 m2 Dla CZEŚCI II minimum jedną robotę budowlaną (drogi, ulice,

parkingi, ścieżki rowerowe, chodniki itp.) o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni nie

mniejszej niż 700 m2 Dla CZEŚCI III minimum dwie roboty budowlane (drogi, ulice,

parkingi, ścieżki rowerowe, chodniki itp.) o nawierzchni z betonu asfaltowego lub kostki
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betonowej o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1200 m2 Wykonawca biorący udział w

kilku częściach musi wykazać spełnienie warunku dla każdej części, w której bierze udział.

2. dysponuje osobami do wykonania zamówienia tj. dysponują osobą posiadającą

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na

stanowiskach: Dla CZEŚCI I Kierownik Budowy - minimalne wymagania Doświadczenie

na funkcji kierownika budowy na minimum jednym zadaniu obejmujących budowę lub

przebudowę nawierzchni z betonu asfaltowego. Wykształcenie wyższe lub średnie

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej wydane na podstawie obowiązujących

przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1974r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz. 1623

z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej

obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Dla CZĘŚCI II Kierownik Budowy -

minimalne wymagania Doświadczenie na funkcji kierownika budowy na minimum jednym

zadaniu obejmujących budowę lub przebudowę nawierzchni z kostki betonowej.

Wykształcenie wyższe lub średnie Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1974r. Prawo

budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im

uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa budowlanego.

Dla CZĘŚCI III Kierownik Budowy - minimalne wymagania Doświadczenie na funkcji

kierownika budowy na minimum na minimum jednym zadaniu obejmujących budowę lub

przebudowę nawierzchni z kostki betonowej. Wykształcenie wyższe lub średnie

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej wydane na podstawie obowiązujących

przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1974r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz. 1623

z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej

obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Zamawiający dopuszcza wskazanie tej

samej osoby na funkcji kierownika budowy w przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę

na kilka części.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postę powaniu: Data: 2018-03-20, godzina: 09:45,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
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udziału w postę powaniu: Data: 2018-03-23, godzina: 09:45,
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