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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Somonino, Krajowy numer identyfikacyjny 54507600000, ul. ul. Ceynowy ,
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Adres strony internetowej (url): bip.somonino.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.1)
Punkt: III.1.2.
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: O uzyskanie zamówienia mogą się ubiegać
Wykonawcy, którzy potwierdzą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarantowaną w wysokości: - min. 400.000,-zł dla części 1 - min. 400.000,- zł dla części 2 W
przypadku składania ofert na więcej niż jedną część sumy gwarantowane należy zsumować.
W ogłoszeniu powinno być: O uzyskanie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy
potwierdzą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarantowaną w wysokości: min. 400.000,-zł dla części 1 - min. 400.000,- zł dla części 2 W przypadku składania ofert na
więcej niż jedną część sumy gwarantowane należy zsumować. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek musi spełniać co
najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.1)
Punkt: III.1.3.
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: - o uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się
podmioty posiadające doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie: co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na: budowie, remoncie lub
modernizacji boisk sportowych w tym bieżni. Wartość roboty budowlanej nie może być
mniejsza niż: - 400.000,-zł dla części 1 - 400.000,- zł dla części 2 W W przypadku składania
ofert na więcej niż jedną część wartości robót na poszczególne części należy zsumować. W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy
warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie. - o uzyskanie zamówienia obejmującego część
nr 1 mogą ubiegać się podmioty, które wykażą się dysponowaniem co najmniej czterema
osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami
budowlanymi – jedną w specjalności - konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń; drugą w
specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych , wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; trzecią w specjalności
instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń, czwartą w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

telekomunikacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającymi minimum 2 letnie doświadczenie
zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi. - o uzyskanie zamówienia obejmującego
część nr 2 mogą ubiegać się podmioty, które wykażą się dysponowaniem co najmniej dwiema
osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami
budowlanymi – jedną w specjalności - konstrukcyjno – budowlanej; drugą w specjalności
instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych ,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; oraz posiadającymi minimum 2 letnie
doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi. W przypadku składania
ofert na więcej niż jedną część o uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które
wykażą się dysponowaniem osobami skierowanymi do realizacji zamówienia,
odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi stosownie do wymagań dla
poszczególnych części określonych wyżej oraz posiadającymi minimum 2 letnie
doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi. Zamawiający dopuszcza
osoby które posiadają odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały
wydane obywatelom państw europejskiego obszaru gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7.07.1994r.
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z póż. zm.) oraz ustawy z dnia 22.12.2015r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE
(Dz. U. z 2016r. poz. 65) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, wystarczy by powyższy warunek spełniał jeden z Wykonawców. 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:
W ogłoszeniu powinno być: - o uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty
posiadające doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na: budowie, remoncie lub modernizacji
boisk sportowych w tym bieżni. Wartość roboty budowlanej nie może być mniejsza niż: 400.000,-zł brutto dla części 1 - 400.000,- zł brutto dla części 2 W W przypadku składania
ofert na więcej niż jedną część wartości robót na poszczególne części należy zsumować. W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy
warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.. - o uzyskanie zamówienia obejmującego część nr 1 mogą ubiegać się
podmioty, które wykażą się dysponowaniem co najmniej czterema osobami skierowanymi do
realizacji zamówienia, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi – jedną w
specjalności - konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń; drugą w specjalności instalacji w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych , wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń; trzecią w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, czwartą w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń oraz
posiadającymi minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami
budowlanymi. - o uzyskanie zamówienia obejmującego część nr 2 mogą ubiegać się
podmioty, które wykażą się dysponowaniem co najmniej dwiema osobami skierowanymi do
realizacji zamówienia, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi – jedną w
specjalności - konstrukcyjno – budowlanej; drugą w specjalności instalacji w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych , wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń; oraz posiadającymi minimum 2 letnie doświadczenie
zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi. W przypadku składania ofert na więcej niż
jedną część o uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które wykażą się

dysponowaniem osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, odpowiedzialnymi za
kierowanie robotami budowlanymi stosownie do wymagań dla poszczególnych części
określonych wyżej oraz posiadającymi minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w
kierowaniu robotami budowlanymi. Zamawiający dopuszcza osoby które posiadają
odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom
państw europejskiego obszaru gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z
zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2016r. poz. 290 z póż. zm.) oraz ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U. z 2016r. poz. 65)
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wystarczy
by powyższy warunek spełniał jeden z Wykonawców.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.5)
Punkt: III.5.1.
W ogłoszeniu jest: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu : a) Dowodu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności – np. aktualną i opłaconą polisę OC. b) Wykazu robót budowlanych
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane , z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. c)
Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami.
W ogłoszeniu powinno być: 1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu : a) Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w pkt. 6.2.2 (np. aktualną i
opłaconą polisę OC). b) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane , z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. c) Wykazu osób, skierowanych
przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III.5)
Punkt: III.5.1.
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których
mowa w pkt 8.7.2) składa dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje dokumentów
potwierdzających, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości zastępuje 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 organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania tej osoby.
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