
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Prace remontowe na węźle S8 Wołomin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIAT WOŁOMIŃSKI

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269344

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Prądzyńskiego 3

1.4.2.) Miejscowość: Wołomin

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-200

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@powiat-wolominski.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-wolominski.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00210981/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-06-15 13:09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00187445/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże: - polisę
OC na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.500.000,00 zł
- zdolności technicznej lub zawodowej: Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:
- potwierdzenie wykonania minimum dwóch robót budowlanych realizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, w tym okresie, roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, remontu sieci
energetycznej oświetlenia drogowego / ulicznego i wykonaniu stałej organizacji ruchu oraz remont, montaż: ekranów
ochronnych akustycznych o wartości łącznej robót min. 500.000,00 zł każda.
- Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontroli jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wykonawca
posiada kierownika budowy legitymującego się uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności odpowiadającej rodzajowi robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia tj. branży
drogowej, elektrycznej– zgodnie z wymogiem ustawy Prawo budowlane, kierownik musi posiadać aktualne zaświadczenie o
przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 
Uwaga: Kierownik budowy i kierownik robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994
r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1
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ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

Po zmianie: 
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże: - polisę
OC na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.500.000,00 zł
- zdolności technicznej lub zawodowej: Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:
- potwierdzenie wykonania minimum dwóch robót budowlanych realizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, w tym okresie, roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, remontu sieci
energetycznej oświetlenia drogowego / ulicznego i wykonaniu stałej organizacji ruchu oraz remont, montaż: ekranów
ochronnych akustycznych o wartości łącznej robót min. 500.000,00 zł każda. Zamawiający dopuszcza oddzielne referencje
do każdego z przedmiotowych elementów przedmiotu zamówienia tak aby ich łączna suma wynosiła nie mniej niż
500.000,00 zł, z zastrzeżeniem, że oferent przedstawi min. po dwie referencje dla każdego z elementów zamówienia
- Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontroli jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wykonawca
posiada kierownika budowy legitymującego się uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności odpowiadającej rodzajowi robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia tj. branży
drogowej, elektrycznej– zgodnie z wymogiem ustawy Prawo budowlane, kierownik musi posiadać aktualne zaświadczenie o
przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 
Uwaga: Kierownik budowy i kierownik robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994
r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1
ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
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