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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 525239-N-2020

Data: 20/03/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Sierakowice, Krajowy numer identyfikacyjny 19167497700000, ul. ul. Lęborska  30, 83-340 

Sierakowice, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 819 500, e-mail sierakowice@sierakowice.pl,

faks 586 819 575.

Adres strony internetowej (url): www.sierakowice.pl

Adres profilu nabywcy: nie dotyczy.

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne:

nie dotyczy.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.

Punkt: 1.2)

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 1. Dla części nr 1 (Budowa przystani żeglarskiej wraz z

infrastrukturą towarzyszącą). Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że i. posiada środki

finansowe w wysokości co najmniej 300 000,00 zł lub posiada zdolność kredytową w wysokości co
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najmniej 300 000,00 zł. kredytową w wysokości co najmniej 300 000,00 zł. ii. posiada

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia. Suma gwarancyjna ubezpieczenia powinna wynosić minimum 400

000,00 zł. 2. Dla części nr 2 (Budowa drogi dojazdowej do plaży w miejscowości Gowidlino).

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że i. posiada środki finansowe w wysokości co

najmniej 200 000,00 zł lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200 000,00 zł.

ii. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia. Suma gwarancyjna ubezpieczenia powinna wynosić

minimum 200 000,00 zł.

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 1. Dla części nr 1 (Budowa przystani

żeglarskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą). Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że i.

posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 300 000,00 zł lub posiada zdolność kredytową

w wysokości co najmniej 300 000,00 zł. ii. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma gwarancyjna

ubezpieczenia powinna wynosić minimum 400 000,00 zł. 2. Dla części nr 2 (Budowa drogi

dojazdowej do plaży w miejscowości Gowidlino). Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że

i. posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 200 000,00 zł lub posiada zdolność

kredytową w wysokości co najmniej 200 000,00 zł. ii. posiada ubezpieczenie od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia. Suma gwarancyjna ubezpieczenia powinna wynosić minimum 200 000,00 zł.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.

Punkt: 1.3)

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 1. Dla części nr 1 (Budowa przystani żeglarskiej wraz

z infrastrukturą towarzyszącą). Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że i. zrealizował co

najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą zakresem przedmiotowi zamówienia tj.

polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie kubaturowego obiektu budowlanego o

powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 170 m² (nie dopuszcza się sumowanie mniejszych,

cząstkowych robót objętych odrębnymi umowami lub zleceniami) w okresie ostatnich pięciu lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
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tym okresie. ii. skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające uprawnienia do

wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca

1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 z późn. zm.) w zakresie: 01) Kierowania

budową tzn. osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne ważne uprawnienia do

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w tej specjalności, wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów*, - co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe

(liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) na stanowisku kierownika budowy oraz

doświadczenie w realizacji co najmniej jednej roboty odpowiadającej zakresem przedmiotowi

zamówienia tj. polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie kubaturowego obiektu

budowlanego o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 170 m². 02) Kierowania robotami

budowlanymi branży drogowej tzn. osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub inne ważne uprawnienia

do kierowania robotami budowlanymi w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów*, - co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia

uzyskania uprawnień budowlanych) na stanowisku kierownika robót lub budowy. 03)

Kierowania robotami budowlanymi branży sanitarnej tzn. osobę posiadającą uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej,

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczeń w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*, -

co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (licząc od dnia uzyskania uprawnień

budowlanych) na stanowisku kierownika robót lub budowy. 04) Kierownikiem robotami

budowlanymi branży elektroenergetycznej tzn. osobę uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne ważne uprawnienia do kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczeń w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów*, - co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia

uzyskania uprawnień budowlanych) na stanowisku kierownika robót lub budowy. 2. Dla części

nr 2 (Budowa drogi dojazdowej do plaży w miejscowości Gowidlino). Wykonawca spełni

warunek jeżeli wykaże, że i. zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą
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zakresem przedmiotowi zamówienia tj. polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie

nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni min. 900 m² (nie dopuszcza się sumowanie

mniejszych, cząstkowych robót objętych odrębnymi umowami lub zleceniami) w okresie

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie. ii. skieruje do realizacji zamówienia osoby

posiadające uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 z

późn. zm.) w zakresie: 01) Kierowania budową tzn. osobę posiadającą uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej

lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w tej

specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*, - co najmniej 3

letnie doświadczenie zawodowe (licząc od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) na

stanowisku kierownika budowy oraz doświadczenie w realizacji co najmniej jednej roboty

odpowiadającej zakresem przedmiotowi zamówienia tj. polegającej na budowie, rozbudowie

lub przebudowie nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni min. 900 m². 02)

Kierowania robotami budowlanymi branży sanitarnej tzn. osobę posiadającą uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów*, - co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (licząc od dnia

uzyskania uprawnień budowlanych) na stanowisku kierownika budowy lub robót.

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 1. Dla części nr 1 (Budowa przystani

żeglarskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą). Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże,

że i. zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą zakresem przedmiotowi

zamówienia tj. polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie kubaturowego obiektu

budowlanego o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 170 m² (nie dopuszcza się

sumowanie mniejszych, cząstkowych robót objętych odrębnymi umowami lub zleceniami) w

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. ii. skieruje do realizacji zamówienia

osoby posiadające uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w
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rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 z

późn. zm.) w zakresie: 01) Kierowania budową tzn. osobę posiadającą uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów*, - co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od

dnia uzyskania uprawnień budowlanych) na stanowisku kierownika budowy oraz

doświadczenie w realizacji co najmniej jednej roboty odpowiadającej zakresem

przedmiotowi zamówienia tj. polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie

kubaturowego obiektu budowlanego o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 170 m².

02) Kierowania robotami budowlanymi branży drogowej tzn. osobę posiadającą

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w

specjalności drogowej lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi

w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*, - co

najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień

budowlanych) na stanowisku kierownika robót lub budowy. 03) Kierowania robotami

budowlanymi branży sanitarnej tzn. osobę posiadającą uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów*, - co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (licząc od

dnia uzyskania uprawnień budowlanych) na stanowisku kierownika robót lub budowy. 04)

Kierowania robotami budowlanymi branży elektroenergetycznej tzn. osobę posiadającą

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w

specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczeń w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów*, - co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania

uprawnień budowlanych) na stanowisku kierownika robót lub budowy. 2. Dla części nr 2

(Budowa drogi dojazdowej do plaży w miejscowości Gowidlino). Wykonawca spełni
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warunek jeżeli wykaże, że i. zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną

odpowiadającą zakresem przedmiotowi zamówienia tj. polegającą na budowie,

rozbudowie lub przebudowie nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni min. 900

m² (nie dopuszcza się sumowanie mniejszych, cząstkowych robót objętych odrębnymi

umowami lub zleceniami) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. ii.

skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające uprawnienia do wykonywania

samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku

Prawo Budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 z późn. zm.) w zakresie: 01) Kierowania

budową tzn. osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub inne ważne uprawnienia do

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w tej specjalności, wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*, - co najmniej 3 letnie doświadczenie

zawodowe (licząc od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) na stanowisku

kierownika budowy oraz doświadczenie w realizacji co najmniej jednej roboty

odpowiadającej zakresem przedmiotowi zamówienia tj. polegającej na budowie,

rozbudowie lub przebudowie nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni min. 900

m². 02) Kierowania robotami budowlanymi branży sanitarnej tzn. osobę posiadającą

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w

specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne ważne

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w tej specjalności,

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*, - co najmniej 3 letnie

doświadczenie zawodowe (licząc od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) na

stanowisku kierownika budowy lub robót.

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

postępowaniu: Data: 2020-04-10, godzina: 11:50.
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W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu: Data: 2020-04-15, godzina: 11:50.
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