Numer ogłoszenia: 106888 - 2016; data zamieszczenia: 28.04.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 92016 - 2016 data 15.04.2016 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto i Gmina Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 55 6406303,
fax. 55 6406300.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).



W ogłoszeniu jest: Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek zostanie uznany za spełniony
wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować
następującymi osobami: a) przynajmniej jedną osobą, która pełnić będzie obowiązki
inspektora nadzoru, posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej mająca co najmniej 3 lata doświadczenia
(licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku inspektora nadzoru prowadzącego
nadzór w zakresie robót drogowych. b) przynajmniej jedną osobą, która pełnić będzie
obowiązki inspektora nadzoru posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń mająca, co najmniej 3
lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku inspektora
nadzoru prowadzącego nadzór w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych. c) przynajmniej jedną osobę pełniącą funkcje inspektora
nadzoru inwestorskiego prac na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, która musi
spełniać wymogi określone w ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I
DZIEDZICTWA NARODOWEGO) z dnia 14 października 2015 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań
konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U.
2015 r. poz. 1789), co najmniej 2 lata doświadczenia. d) przynajmniej jedną osobę,
która będzie pełnić nadzór nad realizacją robót związanych z zielenią, posiadająca
wykształcenie kierunkowe w zakresie architektury krajobrazu. UWAGA:
Zamawiający dopuszcza możliwość połączenia funkcji inspektorów nadzoru o którym
mowa pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje warunków
wymaganych dla poszczególnych funkcji. Posiadane przez w/w osoby uprawnienia w
wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ
powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t Dz. U. z
2013 poz. 1409 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 24 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278). Zamawiający uzna osoby, które posiadają
uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego
odpowiednie do realizacji Przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych

funkcji w dotychczasowym zakresie, jako spełniające przedmiotowy warunek.
Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień
budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (j.t Dz. U. z
2013 poz. 1409 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz.
394 ze zm.)..


W ogłoszeniu powinno być: Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek zostanie uznany za spełniony
wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować
następującymi osobami: a) przynajmniej jedną osobą, która pełnić będzie obowiązki
inspektora nadzoru, posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej mająca co najmniej 3 lata doświadczenia
(licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku inspektora nadzoru prowadzącego
nadzór w zakresie robót drogowych. b) przynajmniej jedną osobą, która pełnić będzie
obowiązki inspektora nadzoru posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń mająca, co najmniej 3
lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku inspektora
nadzoru prowadzącego nadzór w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych. c) przynajmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia
budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18
miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach
nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją
kultury. d) przynajmniej jedną osobę, która będzie pełnić nadzór nad realizacją robót
związanych z zielenią, posiadająca wykształcenie kierunkowe w zakresie architektury
krajobrazu. UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość połączenia funkcji
inspektorów nadzoru o którym mowa pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą
te funkcje warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. Posiadane przez w/w
osoby uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w
ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (j.t Dz. U. z 2013 poz. 1409 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 24 września 2014r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278). Zamawiający uzna
osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania
przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji Przedmiotu zamówienia, do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały
uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie, jako spełniające
przedmiotowy warunek. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie
posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy
Prawo Budowlane (j.t Dz. U. z 2013 poz. 1409 ze zm.) oraz ustawy o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394 ze zm.)..



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).



W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 04.05.2016 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w
Sztumie ul. Mickiewicza 39 82-400 Sztum Pokój : Informacja Urzędu..



W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub ofert: 11.05.2016 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy
w Sztumie ul. Mickiewicza 39 82-400 Sztum Pokój : Informacja Urzędu..

