Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 11683-2016 z dnia 2016-02-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kąty Wrocławskie
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie obiektu budowlanego w zakresie robót
polegających na rozbudowie istniejącego budynku biurowego, w którym zlokalizowane są: Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół Obsługi...
Termin składania ofert: 2016-02-19

Numer ogłoszenia: 13901 - 2016; data zamieszczenia: 10.02.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 11683 - 2016 data 03.02.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071
3907219, fax. 071 3907219.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).



W ogłoszeniu jest: Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże,
że 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 wykonał przynajmniej: 1) jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem
budowę obiektu użyteczności publicznej o wartości co najmniej 1.000.000 zł brutto, i potwierdzi,
że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
oraz 2) jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 500.000 zł brutto polegającą na budowie
obiektu biurowego lub dydaktyczno-sportowego lub dydaktycznego o kubaturze powyżej 1000
m3 i powierzchni użytkowej ponad 100 m2. Wykonawca musi spełnić wymagania obu punktów
jednocześnie. Obiekt dydaktyczny, sportowy czy użyteczności publicznej który jest
przebudowywany lub rozbudowywany musi spełniać wymogi kubatury i powierzchni użytkowej
określone w SIWZ dla nowopowstałej części, bez części istniejącej obiektu przebudowywanego
lub rozbudowywanego. Okoliczności te wykonawca obowiązany jest wykazać za pomocą
wskazanych w SIWZ dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w

postępowaniu. Przez pojęcie obiektu dydaktycznego Zamawiający rozumie budynek
przeznaczony do pełnienia funkcji dydaktycznej, np. żłobek, przedszkole, szkoła, gimnazjum,
uczelnia wyższa lub inny ośrodek dydaktyczny przeznaczony do celów dydaktycznych, w tym
warsztaty szkolne, o kubaturze powyżej 5000 m3 i powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2 ,
wybudowane w ostatnich 5 latach. Przez pojęcie obiektu sportowego Zamawiający rozumie
budynek przeznaczony celom sportowym, np. hale sportowe, hale widowiskowo-sportowe, areny
zadaszone, stadiony piłkarskie i lekkoatletyczne pełnowymiarowe, pływalnie kryte z częścią
sportową (boisko), o kubaturze powyżej 5000 m3 i powierzchni użytkowej powyżej 1000m2,
wybudowane w ostatnich 5 latach. Przez pojęcie budynku użyteczności publicznej Zamawiający
rozumie budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości,
kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej,
społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych
lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym,
drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do
wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek
biurowy lub socjalny - zgodnie z zapisami §3 pkt.6 Rozporządzenia Ministra infrastruktury w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002r. (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz.690 z późn. zm.), o kubaturze powyżej 1000 m3 i
powierzchni użytkowej powyżej 100m2, wybudowane w ostatnich 5 latach; Ocena spełnienia
powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie
przedłożonego oświadczenia oraz dokumentów tj. - wykazu robót budowlanych wykonanych 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, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. według formuły spełnia - nie spełnia. Dowodami, że
roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi czy zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone są : 1) poświadczenie, 2) inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1;.


W ogłoszeniu powinno być: Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże, że 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 wykonał przynajmniej: 1) jedną robotę budowlaną

obejmującą swoim zakresem budowę obiektu użyteczności publicznej o wartości co najmniej
1.000.000 zł brutto, i potwierdzi, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone oraz 2) jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej
500.000 zł brutto polegającą na budowie obiektu biurowego lub dydaktyczno-sportowego lub
dydaktycznego o kubaturze powyżej 1000 m3 i powierzchni użytkowej ponad 100 m2.
Wykonawca musi spełnić wymagania obu punktów jednocześnie. Obiekt dydaktyczny, sportowy
czy użyteczności publicznej który jest przebudowywany lub rozbudowywany musi spełniać
wymogi kubatury i powierzchni użytkowej określone w SIWZ dla nowopowstałej części, bez
części istniejącej obiektu przebudowywanego lub rozbudowywanego. Okoliczności te wykonawca
obowiązany jest wykazać za pomocą wskazanych w SIWZ dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Przez pojęcie obiektu dydaktycznego
Zamawiający rozumie budynek przeznaczony do pełnienia funkcji dydaktycznej, np. żłobek,
przedszkole, szkoła, gimnazjum, uczelnia wyższa lub inny ośrodek dydaktyczny przeznaczony do
celów dydaktycznych, w tym warsztaty szkolne, o kubaturze powyżej 1000m3 i powierzchni
użytkowej powyżej 100m2 , wybudowane w ostatnich 5 latach. Przez pojęcie obiektu sportowego
Zamawiający rozumie budynek przeznaczony celom sportowym, np. hale sportowe, hale
widowiskowo-sportowe, areny zadaszone, stadiony piłkarskie i lekkoatletyczne pełnowymiarowe,
pływalnie kryte z częścią sportową (boisko), o kubaturze powyżej 1000m3 i powierzchni
użytkowej powyżej 100m2, wybudowane w ostatnich 5 latach. Przez pojęcie budynku
użyteczności publicznej Zamawiający rozumie budynek przeznaczony na potrzeby administracji
publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego,
nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu,
gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi
pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym,
oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności
publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny - zgodnie z zapisami §3 pkt.6
Rozporządzenia Ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz.690 z
późn. zm.), o kubaturze powyżej 1000m3 i powierzchni użytkowej powyżej 100m2, wybudowane
w ostatnich 5 latach Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców
zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia oraz dokumentów tj. - wykazu
robót budowlanych wykonanych 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, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy

roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. według formuły spełnia - nie
spełnia. Dowodami, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi czy
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone są : 1)
poświadczenie, 2) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1;.

