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ogłoszenie powiązane;
Ogłoszenie nr L34582_2016 z dnia 20l'6-05-25 r. ogłoszenie o zamówieniu - Bartniczka
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z paebudową nawierzchni dróg gminnych w gminieBartniczka w dwóch zadaniach Zadanie I1, droga gminna nr080625C Bartniczka - Pólko (ul. Długa) od km0+000 do km 0+260; dz nr.,.
Termin składania ofert; 2016-06-10

Numer ogłoszenia: 63473 - 2016; data zamieszczenia: 01.06.2016

oGŁOSZENlE o ZMlANlE oGŁosZENlA

ogłoszenie dotyczy: ogłoszenia o zamÓwieniu'

lnformacje o zmienianym ogłoszeniu 134582 - 2016 data 25.05.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Gmina Bartniczka, ul. Brodnicka B,87-321Bartniczka, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 4936810, fax. 56
4936832.

ll.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: lll.3.4'

W ogłoszeniu jest: opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek ten zostanie
uznany za spełniony, jezeliWykonawca (\ĄĄlkonawcy wspÓlnie ubiegający się o udzielenie zamowienia
publicznego) wykaze(-ą), ze dysponują osobamizdolnymi do wykonania zamÓwienia, ktÓre będą
uczestniczyÓ w wykonywaniu zamÓwienia, posiadającymi zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r' Prawo
budowlane (t. j. Dz. U.z2016 r. poz.290) uprawnienia do kierowania robotami budowtanymiwe

właŚciwych specjalnoŚciach. Zamawiający, okreŚlając wymogi dla kazdej osoby w zakresie posiadanych

uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, ktÓre zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisÓw orazodpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom
państw Europejskiego obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zzastrzeŻeniem art. 12

a oraz innych przepisow ustawy z dnia T lipca 1994 r Prawo budowlane (t. j. Dz. u. 2 2016 r. poz. 2g0).

oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z2016 r' poz. 65)..

W ogłoszeniu powinno byó: opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek ten

zostanie uznany za spełniony, jezeliWykonawca (\ĄĄlkonawcy wspolnie ubiegający się o udzielenie

zamÓwlenia publicznego) wykaze(-ą), ze dysponują osobamizdolnymi do wykonania zamowienia, ktore

będą uczestniczyc w wykonywaniu zamÓwienia, posiadającymizgodnie z ustawą zdnia7lipca 1994 r'

Prawo budowlane (t. j Dz. U z2016 r. poz.290) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymiwe
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właŚciwych specjalnościach. 1. kierownik budowy, minimalne wymagania: uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymiw specjalnoŚcidrogowej, minimum 2 lata doświadczenia w pełnieniu
funkcji kierownika budowy. ZamawiĄący, okreŚlając wymogi dla kazdej osoby w zakresie posiadanych
uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, ktÓre zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisow oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom
państw Europejskiego obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zzastzezeniem art. 12
aoraz innych przepisÓw ustawy zdnia7lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U' z2016r. poz' 290).
oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz' U' z2016 r. poz' 65)'.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: lll.6.

W ogłoszeniu jest: 1) oŚwiadczenie o podwykonawcach 2) Pełnomocnictwo ustanowione do
reprezentowania Wykonawcy/ow ubiegającego/cych się o udzielenie zamÓwienia publicznego'
Pełnomocnictwo nalezy dołączyÓ w oryginale bądŹ kopii, potwierdzon ejza zgodnośĆ z oryginałem
notarialnie' W przypadku podmiotow wspolnie ubiegających się o zamowienie, pełnomocnictwo takie moze
wynikac z dołączonej do oferty umowy konsorcjum lub umowy spÓłki cywilnej, 2) Wykonawca, ktory
polegać będzie na wiedzy i doŚwiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamÓwienia, zdolnoŚciach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotow, niezaleŻnieod charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunkÓw, zobowiązany jest udowod nic Zamawiającemu, iŻ będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamowienia, w szczegÓlnoŚci przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobÓw na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamÓwienia. (oryginał).

W ogłoszeniu powinno być: 1) oświadczenie o podwykonawcach 2) Pełnomocnictwo ustanowione do
reprezentowania Wykonawcy/ow ubiegającego/cych się o udzielenie zamÓwienia publicznego.

Pełnomocnictwo na|ezy dołączyĆ w oryginale bądz kopii, potwierdzonejza zgodnoŚc z oryginałem

notarialnie. W przypadku podmiotow wspÓlnie ubiegających się o zamÓwienie, pełnomocnictwo takie moze
wynikac z dołączonej do oferty umowy konsorcjum lub umowy spÓłki cywilnej, 3) Wykonawca, ktory

polegaĆ będzie na wiedzy i doŚwiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania

zamowienia, zdolnoŚciach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotow, niezaleznie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunkow' zobowiązany jest udowodnic Zamawiającemu, iz będzie

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobÓw na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. (oryginał) 4) Wypełnione kosztorysy ofertowe

załączone do siwz właściwe dla kazdego zadania.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Zał l.

W ogłoszeniu jest: CZĘSC Nr: 2 l.lAZWA. zadanie ll - Modernizacja drÓg gminnych na terenie gminy

Bartniczka. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamÓwienia: - zadaniawydzielone ze
względu na zakres robot dotyczący nawierzchni zadanie l nawierzchnia - cienka warstwa na zimno z
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mieszanki mineralno-emulsyjnejzadanie ll nawierzchnia - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją
asfaltową igrysami kamiennymi. 2) Wspolny Słownik Zamowień (CPV): 45.23.31.42-6' 3) Czas trwania
lub termin wykonania: Zakonczenie: 15.08.2016. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane
z przedmiotem zamÓwienia: 1 ' Cena - 90 2. DługoŚĆ okresu gwarancji i rękojmi - 10.

W ogłoszeniu powinno być: CzęŚĆ Nr 1 llAZWA: Zadanie l - Modernizacja drÓg gminnych na terenie
gminy Bartniczka' 1) KrÓtki opis ze wskazaniem wielkoŚci lub zakresu zamowienia: zadanie polega na
przebudowie drog:'1) Bartniczka dznr 187;2) Bartniczka dz nr 48,49;3)Jastrzębie dz nr 55;4) Jastrzębie

;5) Jastrzębie - Przydatki - Swierczynki;6)Komorowo; 2) Wspólny Słownik Zamowień (CPV):

45'23'31'42-6' 3) Czas trwania lub terminwykonania: Zakończenie: 15.09.2016.4) Kryteria oceny ofert:

cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamÓwienia: 1. Cena - go % 2. Długośc okresu gwarancji
irękojmi - 10o/o CzęŚc Nr2 |.JAZWA: Zadanie ll - Modernizacja drÓg gminnych na terenie gminy

Bartniczka' 1) Krotki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamowienia: zadanie polega na

przebudowie drÓg: 1) Stare Świerczyny,Koziary, Świerczynki dz nr 161-3, 6-1,2) Stare Świerczyny,

Koziary, Swierczynki dz nr 121; 3) Stare Świerczyny, Nowe Swier czyny dz nr 227;4) Samin, Zembze 2)

WspÓlny Słownik Zamowień (CPV): 45.23.31.42-6.3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie:

15'0B.2016. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria ruviązanez przedmiotem zamowienia: 1.

Cena - 90 % 2' DługoŚć okresu gwarancji i rękojmi - 10 %o.
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