
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Karpacz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA KARPACZ

1.2.) Oddział zamawiającego: Gmina Karpacz

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821552

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Konstytucji 3 Maja 54

1.4.2.) Miejscowość: Karpacz

1.4.3.) Kod pocztowy: 58-540

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.4.7.) Numer telefonu: 48757619150

1.4.8.) Numer faksu: 48757619224

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp_karpacz@karpacz.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.karpacz.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00424310/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-04 12:37

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00417143/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
a) Posiada wiedzę i doświadczenie, tj. wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
- co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu przebudowy lub budowy drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej
o wartości robót minimum 1.500.000,00 zł brutto,
- co najmniej jedno zadanie polegające na remoncie, przebudowie lub budowie wodociągu o wartości robót minimum
500.000,00 zł brutto,
- co najmniej jedno zadanie polegające na remoncie, przebudowie lub budowie mostu drogowego o wartości robót co
najmniej 700.000,00 zł brutto.
b) Minimalne wymagania w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia:
Wykonawca winien dysponować:
− kierownikiem budowy, który będzie posiadał uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
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budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalności drogowej bez ograniczeń, zgodnie z przepisami
ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.
12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021 poz. 1646 ze zm.), mający doświadczenie polegające na
pełnieniu funkcji kierownika robót drogowych na co najmniej 1 robocie budowlanej drogowej o wartości co najmniej
1.000.000,00 zł brutto,
− kierownikiem budowy w specjalności mostowej, który posiadał będzie uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalności inżynieryjnej mostowej
bez ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021 poz. 1646 ze zm.),
mający doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika robót w specjalności mostowej na co najmniej 1 robocie
budowlanej mostowej o wartości co najmniej 700.000,00 zł brutto,
− kierownikiem budowy robót sanitarnych, który posiadał będzie uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające
im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Z 2021 poz. 1646 ze zm.) oraz mający
doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych na co najmniej 1 robocie polegającej na
budowie kanalizacji deszczowej i wodociągu o wartości robót co najmniej 700.000,00 zł brutto.

Po zmianie: 
a) Posiada wiedzę i doświadczenie, tj. wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
- co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu przebudowy lub budowy drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej
o wartości robót minimum 1.500.000,00 zł brutto,
- co najmniej jedno zadanie polegające na remoncie, przebudowie lub budowie wodociągu o wartości robót minimum
500.000,00 zł brutto,
- co najmniej jedno zadanie polegające na remoncie, przebudowie lub budowie mostu drogowego o wartości robót co
najmniej 550.000,00 zł brutto.
b) Minimalne wymagania w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia:
Wykonawca winien dysponować:
− kierownikiem budowy, który będzie posiadał uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalności drogowej bez ograniczeń, zgodnie z przepisami
ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.
12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021 poz. 1646 ze zm.), mający doświadczenie polegające na
pełnieniu funkcji kierownika robót drogowych na co najmniej 1 robocie budowlanej drogowej o wartości co najmniej
1.000.000,00 zł brutto,
− kierownikiem budowy w specjalności mostowej, który posiadał będzie uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalności inżynieryjnej mostowej
bez ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021 poz. 1646 ze zm.),
mający doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika robót w specjalności mostowej na co najmniej 1 robocie
budowlanej mostowej o wartości co najmniej 550.000,00 zł brutto,
− kierownikiem budowy robót sanitarnych, który posiadał będzie uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające
im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Z 2021 poz. 1646 ze zm.) oraz mający
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doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych na co najmniej 1 robocie polegającej na
budowie kanalizacji deszczowej i wodociągu o wartości robót co najmniej 700.000,00 zł brutto.
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