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Ogłoszenie nr 500006120-N-2018 z dnia 09-01-2018 r.
Września:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 501228-N-2018
Data: 2018-01-04

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Września, Krajowy numer identyfikacyjny 52660100000, ul. ul. Ratuszowa 1, 62300 Września, woj. wielkopolskie,
państwo Polska, tel. 061 4360880 w. 146, e-mail tomasz.koralewski@wrzesnia.pl, faks 614 362 500.
Adres strony internetowej (url): http://www.wrzesnia.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest: Numer referencyjny: ZP-271/11/WIK-RI/2017
W ogłoszeniu powinno być: Numer referencyjny: ZP-271/11/WIK-RI/2018

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 1) Wykonawcy - Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w wykonaniu
(zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, usług polegających na wykonaniu 2 zadań polegających na opracowania Projektu Budowlanego
dla budowy lub rozbudowy dróg klasy wartość min. 300 tys zł brutto każdy, gdzie w ramach przynajmniej 1 zadania
wykonany był obiekt mostowy o Lt= min. 10 m oraz dla każdego z zadań uzyskano decyzję o zgodzie na realizację
inwestycji drogowej, który umożliwił realizację robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej;
2) osób – personelu technicznego: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub
będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobą spełniającą następujące wymagania: posiadająca uprawnienia
budowlane w specjalności drogowej do projektowania bez ograniczeń lub równoważne wydane na podstawie
obowiązujących wcześniej przepisów, posiadający doświadczenie zawodowe jako Projektant branży drogowej, który
wykonał co najmniej: a) 1 projekt budowlany w zakresie budowy lub rozbudowy drogi, układu drogowego o wartości min.
200 tys. zł brutto, dla którego uzyskano decyzję o zgodzie na realizację inwestycji drogowej, który umożliwił realizację
robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej; b) 1 projekt budowlany budowy obiektu
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mostowego o Lt= min. 10 m.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 1) Wykonawcy - Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem,
w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, usług polegających na wykonaniu 2 zadań polegających na opracowania
Projektu Budowlanego dla budowy lub rozbudowy dróg wartość min. 300 tys zł brutto każdy, gdzie w ramach
przynajmniej 1 zadania wykonany był obiekt mostowy o Lt= min. 10 m oraz dla każdego z zadań uzyskano decyzję o
zgodzie na realizację inwestycji drogowej, który umożliwił realizację robót budowlanych na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej; 2) osób – personelu technicznego: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobą spełniającą następujące
wymagania: posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do projektowania bez ograniczeń lub
równoważne wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów, posiadający doświadczenie zawodowe jako
Projektant branży drogowej, który wykonał co najmniej: 1 projekt budowlany w zakresie budowy lub rozbudowy drogi,
układu drogowego o wartości min. 200 tys. zł brutto, dla którego uzyskano decyzję o zgodzie na realizację inwestycji
drogowej, który umożliwił realizację robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.
Stosownie do art. 12a Prawa budowlanego samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1
ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały
uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m. in. w ustawie o zasadach uznania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008r. W przypadku obywateli
państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) nabycie kwalifikacji do wykonywania funkcji projektanta zgodnie z
przepisami kraju, w którym w/w kwalifikacje dana osoba nabyła jest równoważne z uzyskaniem uprawnień
budowlanych na terenie Polski.
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