
http s : l l bzp.uzp. gov .pl l ZP 40 6/Prev i ęw/ad2 8 l 3 e l - cf 1 a- 43 l f -b3 d2

ogłoszenie nr 540058699-N-2020 z dnia 02'04-2020 r

Mińsk Mazowiecki:

OGŁOSZENII.] () ZMIANIE OGŁoSZENIA

oGŁosZENIE DOTYCZYz

ogłoszenia o zamówieniu

INFORMAC JE o ZMIENIANYM OGŁ ZENIU

Numer: 526819-N-2020

Data: Ż5l0312020

SEKCJA I: A.I CY

Gmina Mińsk Mazowiecki, Krajowy numer identyfikacy1ny 71158274700000' ul. ul.

Chełmońskiego l4, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie' państwo Polska, tel

257 58Ż 851, e-mail gmina@minskmaztlrviccki.pl. |'aksŻ57 582 489'

Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY w OGŁoSZENIU

II.1) Tekst, który nalcży zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmicniany tckst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3

W ogłoszeniu jest: Warunek spełrri wyl'onawca ktory: l:l] udokumentuje, tŻ ztealtzowaŁ w

okresie ostatnich pięciu |al pr'l,cd upływcllr tcrlllinu składania ofert, a jeŻe|i okres prowadzenia

działalności jest krotszy * w tym okresie, nrinimum 2 roboty budowlane polegające budowie

lub6 przebudowie chodnikow dla pieszych lub/i ściezek lowerowych lub/i ulic lub/i ciągów

pieszo_jezdnych lub/i parkirrgórv z kostki o wartości minimum 400 000,00 złbruttołącznie;wraz

r, złlEczeniem clowoclów okrcślająL:y1:tr t:zy lc rtlboty httclclwlanę zostały wykonane nalezycie, w

szczególnoŚci informacji o tynl czy roboty zostały wykonane zgodnie zprzepisami prawa

budowlanego i prawidłowo ukoń czonę, przy czym dowodami, o ktorych mowa' są referencje

bądźinnedokumenty wystawion ę przezpodmiot, natzeazktórego roboty budowlane były
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wykonywane,ajeże|izuzasadnionejprzyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie

jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumerrty,Z'amawiający uzna warunek za

spełniony na podstawie ana|izy złoŻ'onego oświaciczctria Wykaz wykonanych robót oraz

załąc'zonych dowodow. W przypaclku Wykorrawc(lw wspolnie ubiegający się o udzielenie

zamówienia (np. konsorcjum), przynamniej jederr z wykonawców musi wykazać spełnienie

powyŻszego warunku samodzielnie. |ic dysponuje ltrb będzie dysponował osobą zdolną do

wykonywania zamówienia, ktora będzie uczestnic'z'yĆ w wykonywaniu zamówienia tj. co

najmniej jedną osobą posiadającą uprawnicnia buciowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im (równowazne) uprawnienia

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

Zamawiający uznawarunek za spełniony na podstawte analtzy złoŻonego oświadczenia

Wykaz osób.

W ogłoszeniu powinno być: Warunek spcłrri wykonawca który: !3 udokumentuje, iz

zrea|izował w okresie ostatnich pięciu \atprzedupływem terminu składania ofert, a jezeli

okres prow adzenta działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane

polegające budowie lubli przebudowie chorlnil<ów c1la picszych lub/i ściezek rowelowych lub/i

ulic lub/i ciągów pieszo-jezdnych lub/i parkirrg<iw z kostki o wartości minimum 400 000,00 zł

brutto kaŻda; wraz z zaŁączentem dowodów określający ch ozy te roboty budowlane zostały

wykonane naleŻycie, w szczegó|ności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie

z ptzepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukoń czone, przy czym dowodami, o ktorych

mowa' są referencj e bądŻ inne dokumenty wystawi<lnc pr'/,c'l, podmiot, na rzecz którego roboty

budowlane były wykonywane' a jeŻdti z uz.asadnionq pr7.yc'Zyny o obiektywnym charakterzę

wykonawca nie jest w stanie uzyskaó tych dokumentów - inne dokumenty, Zamawiający uzna

warunek za spełnio ny na po dsta w te analtz-y zło Ż<> ne go o świ adc zen ia Wykaz wykonanych

robot oraz załączonyclr dowodów. W przypa<1krr Wykorrawców wspólnie ubiegający się o

udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), prz,ynamnici jeden z wykonawców musi wykazać

spełnienie povłyŻszego warunku samodzielnie' ,lt; dysponuje lub będzie dysponował osobą

zdolnądo wykonywania zamówienia, która będzie uczestniczyó w wykonywaniu zamówienia

tj. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawtrienia budowlane do kierowania robotami

btrclowlanynri w spec.jalnoŚci drogr-lwcj lub rlclpowiaclająoc irn (rÓwttowazno) uprawtrietria

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześrriej obowiązujących przepisów

Zamawiający lznawarunek za spełniony na podstawie analizy złoŻonego oświadczenia

Wykaz osob.
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Miejsce, w którym znajdu,ic się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 7

W ogłoszeniu jest: 1.Wykonawoa w terminie 3 dni od zamteszczenia na stronię

internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 8ó ust' 5 ustawy Pzp,ptzekazlje

Zamawiającemu oświadczenie o prz'yna\cż.nośoi lilb braku przynaleŻności do tej samej

grupy kapitałowej' W przypadku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej

wykonawc amoŻe zŁożyć wtaz Zoświadczenierrr dokumenty bądź informacje

potwierdzaj ące, żę powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenta

konkurencji w postępowaniu. 2.Jeż'e|i wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

pozatetytorium Rzeczypospolitcj Polskiej, zamiast dokumentów, o ktorych mowa w

rozdziale 6 ust. 3 pkt 1-3 składa dokumerrt lub dokumenty wystawione w kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejscę z,amieszkania' potwierdzające odpowiednio, że: l) nie

zalega z opłacaniem podatków. opłirt. skłaclck na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

albo Żę zawarł porozumienie z właściwyrn organem w sprawie spłat tych nalezności wraz Z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami , w szczególności uzyskał przewidzianę prawem

zwolnienię, odroczenię lub rozło Żęnie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu, Ż) nie otwarto jego likwidacji ani nie

ogłoszono upadłości. 3. Oferta musi zawicrać: 1) lrormularz oferty; 2) oświadczenie z art'

25a ust. l ustawy Pzpl warunki udziału ora'z dot. podstaw wykluczenia;3) Zobowiązanie

podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów QeŻelt dotyczy);4) Pełnomocnictwa QeŻe|i

dotyczy);5) Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum QeŻeli doĘczy);6) Kosztorys ofeńowy

sporządzony na podstawie przccitlriaru robtit ('l.ałącz'nik nr 7 SIWZ); 7) Potwierdzenie

wniesienia wadium,

W ogłoszeniu powinno być: 1'Wykonawca w terminię 3 dni od zamtęszczenia na stronie

internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,przekazuje

Zamawiającemu oświadczenie o przynalcznośoi lub braku przyna\eŻności do tej samej

grupy kapitultlwei' W przypttcllłrt prz5lttulcŻrttlŚui rlu trj satirej gnlpy kapitalor'vcj

wykonawca moZę rłoryćwtazzoświaclczcrtiertt clokutrręnty bąd'Ż infoulracje

potwierdzaj ące, Że powiązaniaz innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenta

konkurencji w postępowanitl' 2.JeŻ'e|t wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamięszkania

pozaterytorium Rzeczypospolitc.j I'olskic'j. zalniast dokumentów, o których mowa w
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rozdziale6 ust. 3 pkt 1-3 składa dokurrrent lr-rb clokunlcnty wystawione w kraju, w ktorym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamies'zkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1)

nie zalegazopłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub

zdrowotne a1bo Że zawatłporozumienie z właŚciwyrn organem w sprawie spłat tych

nalezności wraz Zewentualnymi odsetkalni lr'rb grzywnalrri , w szczególności uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczeni c lub r<:lr.łt>ż'enie na raty za|egłych płatności

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu' 2) nie otwarto jego

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. ofeńa musi zawieraó: 1) Formularz oferty;2)

oświadczenie z art' 25a ust. 1 ustawy Pzpl warunki r-rclziału oraz dot. podstaw

wykluczen ia;3) Zobowiązanie podmiotu trze cicgo do udostępnienia zasobów QeŻe|i

dotyczy);4) Pełnomocnictwa (eŻeli dotyczry);5) Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum

(1eŻe\i dotyczy);6) Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót

(załącznik nr 7 SIWZ)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tckst:

Numcr sekcji:

Punkt:

W ogłoszeniu jest: 'Przystępując do niniejszcgo postępowaniakażdy Wykonawca

zobowiązany jest wnieśó wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięó tysięcy

złoĘch).2.Pozostałe informacje w sprawie wadium w rozdzia|e 9 SIWZ 3.

W ogłoszeniu powinno być: 7. Zamawia1ący w niniejszym postępowaniu nie wymaga

wniesienia wadium.
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