Ogłoszenie nr 96959 - 2017 z dnia 2017-06-14 r.

Janowiec Kościelny:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 523762-N-2017
Data: 02/06/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Janowiec Kościelny, Krajowy numer identyfikacyjny 51074301900000, ul. Janowiec Kościelny
62, 13111

Janowiec Kościelny, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 626 20 02, e-mail

geodezja@janowiec.com.pl, faks 89 626 21 86.
Adres strony internetowej (url): www.janowiec.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3
W ogłoszeniu jest: Dla uznania, ze wykonawca spełnia warunek posiadania doświadczenia
zamawiający żąda, aby wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty
budowlane z zakresu robót drogowych (budowy lub przebudowy dróg) o wartości minimum
1.000.000,00 zł każda. Zgodnie z art. 23 ust.5 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega, ze warunek
opisany w § 5 ust 1 pkt 2) lit c) nie podlega sumowaniu. Oznacza to, że Wykonawca składający

ofertę musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem albo jeden z uczestników konsorcjum
wykaże się całym wymaganym doświadczeniem (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy
uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich
indywidualnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem). Ocena spełnienia warunku
nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 załączonego do SIWZ.
Następnie na podstawie wypełnionego załącznika do SIWZ „Wykaz wykonanych robót budowlanych”
Kadra techniczna: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca na czas realizacji
zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do
wykonania zamówienia, tj. Kierownik robót w specjalności drogowej. Minimalne wymagania:
wykształcenie wyższe lub średnie, 5 lat na stanowisku kierownika budowy, posiadanie uprawnień
budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, odpowiadające
proponowanej funkcji w realizacji zamówienia oraz przynależność do odpowiedniej izby inżynierów i
techników budownictwa Ocena warunku nastąpi na podstawie oświadczenia zgodnie z załącznikiem
nr 2 do SIWZ. Następnie na podstawie wypełnionego przez wybranego wykonawcę załącznika do
SIWZ „Wykaz osób” W przypadku wykonawców występujących wspólnie, o których mowa w art.
23 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełnienia warunku wykonawcy muszą wykazać spełnienie
warunku co najmniej przez jeden z podmiotów występujących wspólnie lub łącznie przez wszystkie
te podmioty potencjał techniczny: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca na
czas realizacji zamówienia będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania
zamówienia tj. dysponuje w pełni sprawnymi jednostkami sprzętu i transportu (wymagania
minimalne): układarka mas bitumicznych z elektronicznym sterowaniem – szt. 1, walec statyczny
samojezdny 10-15 Mg – szt. 2, walec samojezdny ogumiony 15 Mg – szt. 1, równiarka samojezdna
120 KM – szt. 1, koparka kołowa (poj. łyżki 0,4, 0,6 m3) – szt. 1, samochody samowyładowcze (510, 10-15 Mg) – wg potrzeb technologicznych, ubijak spalinowy Ocena spełnienia warunku nastąpi
na podstawie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Następnie na podstawie
wypełnionego przez wybranego wykonawcę załącznika do SIWZ „Wykaz sprzętu” W przypadku
wykonawców występujących wspólnie, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp w celu
wykazania spełnienia warunku wykonawcy muszą wykazać spełnienie warunku co najmniej przez
jeden z podmiotów występujących wspólnie lub łącznie przez wszystkie te podmioty Wykonawca
może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach
oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne
podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udział w postępowaniu oraz bada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 –
22 i ust. 5 Pzp. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który
polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z
podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów za szkodę poniesioną przez
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy. Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie lub we
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności
przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych
osób: Tak Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: Dla uznania, ze wykonawca spełnia warunek posiadania
doświadczenia zamawiający żąda, aby wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co
najmniej 2 roboty budowlane z zakresu robót drogowych (budowy lub przebudowy dróg) o
wartości minimum 1.000.000,00 zł każda. Zgodnie z art. 23 ust.5 ustawy Pzp Zamawiający
zastrzega, ze warunek opisany w § 5 ust 1 pkt 2) lit c) nie podlega sumowaniu. Oznacza to, że
Wykonawca składający ofertę musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem albo jeden
z uczestników konsorcjum wykaże się całym wymaganym doświadczeniem (warunek nie będzie
spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem,
ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem). Ocena spełnienia
warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 załączonego do
SIWZ. Następnie na podstawie wypełnionego załącznika do SIWZ „Wykaz wykonanych robót
budowlanych” Kadra techniczna: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca na czas
realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych

niezbędnych do wykonania zamówienia, tj. Kierownik robót w specjalności drogowej. Minimalne
wymagania: wykształcenie wyższe lub średnie, 5 lat na stanowisku kierownika budowy, posiadanie
uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,
odpowiadające proponowanej funkcji w realizacji zamówienia Ocena spełnienia warunku nastąpi na
podstawie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Następnie na podstawie
wypełnionego przez wybranego wykonawcę załącznika do SIWZ „Wykaz osób” W przypadku
wykonawców występujących wspólnie, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp w celu
wykazania spełnienia warunku wykonawcy muszą wykazać spełnienie warunku co najmniej przez
jeden z podmiotów występujących wspólnie lub łącznie przez wszystkie te podmioty potencjał
techniczny: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca na czas realizacji zamówienia
będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia tj. dysponuje
w pełni sprawnymi jednostkami sprzętu i transportu (wymagania minimalne): układarka mas
bitumicznych z elektronicznym sterowaniem – szt. 1, walec statyczny samojezdny 10-15 Mg – szt.
2, walec samojezdny ogumiony 15 Mg – szt. 1, równiarka samojezdna 120 KM – szt. 1, koparka
kołowa (poj. łyżki 0,4, 0,6 m3) – szt. 1, samochody samowyładowcze (5-10, 10-15 Mg) – wg
potrzeb technologicznych, ubijak spalinowy Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie
oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Następnie na podstawie wypełnionego przez
wybranego wykonawcę załącznika do SIWZ „Wykaz sprzętu” W przypadku wykonawców
występujących wspólnie, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełnienia
warunku wykonawcy muszą wykazać spełnienie warunku co najmniej przez jeden z podmiotów
występujących wspólnie lub łącznie przez wszystkie te podmioty Wykonawca może w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie
przez wykonawcę spełniania warunków udział w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 Pzp.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty
budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który
zobowiązał się do udostępnienia zasobów za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz
z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.7
W ogłoszeniu jest: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7; 1) pkt 1-3 składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) Nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo ze zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) Nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości. 2) Dokumenty, o których mowa w ust. 8 pkt 1) lit. b powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o
którym mowa w ust 8 pkt 1) lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem tego terminu. 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
ust. 9 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 2) stosuje się
odpowiednio. 4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę

zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.1. Do oferty Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne
potwierdzenie, że wykonawca a) Nie podlega wykluczeniu, b) Spełnia warunki udziału w
postępowaniu Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. 2. W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie zgodnie z
załącznikiem nr 2 do SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te maja potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który
zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o
podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7; 1) lit. a - c
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) Nie zalega z opłacaniem podatków, opłat,
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo ze zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) Nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Dokumenty, o których mowa w ust. 8 pkt 1) lit. b powinny
być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o
którym mowa w ust 8 pkt 1) lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem tego terminu. 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
ust. 9 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub

miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 2) stosuje się
odpowiednio. 4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.1. Do oferty Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne
potwierdzenie, że wykonawca a) Nie podlega wykluczeniu, b) Spełnia warunki udziału w
postępowaniu Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2
do SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te
maja potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału postępowaniu, brak
podstaw wykluczenia. 3. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach
w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

