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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Bogatynia, Krajowy numer identyfikacyjny 52502700000, ul. ul. Daszyńskiego  1, 59920  

Bogatynia, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 75 7725110, 7725370, e-mail

zamowienia.publiczne@bogatynia.pl, faks 75 7725109, 7725379. 

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

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.3. 

W ogłoszeniu jest: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą, że:

1. W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali co najmniej jedną robotę

budowlaną (zakończoną, wykonaną w ramach jednej umowy) polegającą na remoncie lub

budowie drogi klasy Kd lub wyżej o nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem i

oświetleniem ulicznym o wartości nie mniejszej niż 1.100.000zł brutto. W przypadku robót,

których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać

przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia

robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). Uwaga! W

przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum)



warunek zostanie uznany za spełniony przez Zamawiającego, jeżeli przynajmniej jeden z

Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykaże, że wykonał w

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

działalności jest krótszy – w tym okresie) jedną robotę budowlaną (zakończoną, wykonaną w

ramach jednej umowy) polegającą na remoncie lub budowie drogi klasy Kd lub wyżej o

nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym o wartości nie mniejszej

niż 1.100.000zł brutto. 2. Skierują do realizacji zamówienia: - co najmniej jedną osobę

posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej, która będzie pełnić funkcję

kierownika budowy; - co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych, która będzie pełnić funkcję kierownika robót. - co

najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która będzie pełnić funkcję kierownika

robót. Uwaga Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia

budowlane zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.

1202 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278) lub

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych

na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tj. Dz.

U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia

budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich

przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub

państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o

Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych

zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na

zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

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 2015r. o zasadach uznawania

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z

2016r. poz. 65 ze zm.)Wskazane w ppkt 2. osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka

polskiego. W przypadku, gdy wskazana osoba nie posiada biegłej znajomości języka polskiego

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe,

biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla

potrzeb realizacji umowy. 

W ogłoszeniu powinno być: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy

wykażą, że: 1. W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali co najmniej jedną robotę

budowlaną (zakończoną, wykonaną w ramach jednej umowy) polegającą na remoncie lub

budowie drogi klasy Kd lub wyżej o nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem i

oświetleniem ulicznym o wartości nie mniejszej niż 1.100.000zł brutto. W przypadku robót,

których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać

przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia

robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). Uwaga 1.

Zamawiający uzna warunek za spełniony również wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że ww.

zakres robót wykonał w ramach dwóch umów, jednej obejmującej remont lub budowę drogi

klasy Kd lub wyższej o nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem o wartości nie mniejszej

niż 1.050.000,00zł brutto oraz drugiej, obejmującej swoim zakresem budowę oświetlenia

ulicznego o wartości nie mniejszej niż 50.000,00zł brutto Uwaga 2 W przypadku Wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) warunek zostanie uznany

za spełniony przez Zamawiającego, jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców ubiegających się

wspólnie o udzielenie zamówienia wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie) jedną robotę budowlaną (zakończoną, wykonaną w ramach jednej umowy) polegającą

na remoncie lub budowie drogi klasy Kd lub wyżej o nawierzchni bitumicznej wraz z

odwodnieniem i oświetleniem ulicznym o wartości nie mniejszej niż 1.100.000zł brutto.”

Postanowienia zawarte w Uwadze 1 mają zastosowanie odpowiednio. 2. Skierują do realizacji

zamówienia: - co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w specjalności

inżynieryjnej drogowej, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy; - co najmniej jedną

osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w



budownictwie do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci

kanalizacyjnych, która będzie pełnić funkcję kierownika robót. - co najmniej jedną osobę

posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych, która będzie pełnić funkcję kierownika robót. Uwaga Kierownik budowy

oraz kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodne z ustawą z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie

aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r.

poz. 1202 ze zm.) rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,

wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów

prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o

Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych

zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na

zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

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 2015r. o zasadach uznawania

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z

2016r. poz. 65 ze zm.)Wskazane w ppkt 2. osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka

polskiego. W przypadku, gdy wskazana osoba nie posiada biegłej znajomości języka polskiego

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe,

biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla

potrzeb realizacji umowy. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 



Punkt: 6.2. 

W ogłoszeniu jest: Data: 2018-09-26, godzina: 12:00, 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-10-01, godzina: 12:00, 

 


