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Zarząd Powiatu w Szydłowcu, Krajowy numer identyfikacyjny 67022285900000, ul. pl. M.
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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.1.3)

W ogłoszeniu jest: 1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -

w tym okresie: co najmniej dwie roboty budowlane, z których każda polegała na budowie lub

przebudowie lub remoncie drogi i miała wartości minimum 200 000,00 zł brutto. Uwaga: 1)

Wykonawca powinien w wykazie robót wyraźnie określić wartość oraz zakres robót, aby można

było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu. 2) Wartości podane w dokumentach

w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu

NBP na dzień publikacji ogłoszenia. 2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
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którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do

jego realizacji:  min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń w zakresie

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia

budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku

Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne

do wyżej wskazanych. Uwaga: 1) Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku

może wskazać osoby będące obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła

kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne

wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z

dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawą z dnia 15

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.

U. z 2016 r. poz. 1725). 2) Zamawiający dopuszcza wykazanie tej samej osoby posiadającej

uprawnienia w więcej niż jednej ze wskazanych branż.

W ogłoszeniu powinno być: 1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie: co najmniej dwie roboty budowlane, z których każda polegała na

budowie lub przebudowie lub remoncie drogi i miała wartości minimum 200 000,00 zł brutto.

Uwaga: 1) Wykonawca powinien w wykazie robót wyraźnie określić wartość oraz zakres

robót, aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu. 2) Wartości

podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą

przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia. 2) O udzielenie

zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie

wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:  min. jedną osobą posiadającą

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej

drogowej bez ograniczeń lub w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń w

zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im równoważne

uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w

przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami

równoważne do wyżej wskazanych. Uwaga: 1) Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w
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warunku może wskazać osoby będące obywatelem państwa członkowskiego UE, która

nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie,

równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności

z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz

ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów

budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725). 2) Zamawiający dopuszcza wykazanie tej samej

osoby posiadającej uprawnienia w więcej niż jednej ze wskazanych branż.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.1.2)

W ogłoszeniu jest: Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 8 000,00

PLN (słownie: osiem tysięcy zł i 00/100), Wadium może być wniesione w jednej lub kilku

następujących formach: a) pieniądzu; (wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić

przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: PKO S. A. O/Szydłowiec nr

rachunku: 93 1240 5732 1111 0010 1736 3825 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy:

RI.272.4.2019”. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem

pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.

z 2018 r. poz. 110 ze zm.). Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający

uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem

terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub

ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi

przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie

(Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji

ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji,

c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d)

zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego
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w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż

pieniężna, Zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub

poręczenia). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą,

począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Zamawiający zwraca

wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana

jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy

Pzp. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał

ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia

wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy

Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez

Zamawiającego. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca

w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn

leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa

w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o

której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości

wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający

zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została

wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na

warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego

wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zasady wnoszenia wadium

określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz

wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w

wysokości: 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy zł i 00/100), Wadium może być

wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; (wadium wnoszone w

pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
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PKO S. A. O/Szydłowiec nr rachunku: 93 1240 5732 1111 0010 1736 3825 z adnotacją

„Wadium – Znak sprawy: RI.272.3.2019”. b) poręczeniach bankowych lub

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie

kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d)

gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o

których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.). Za

skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie

się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W

przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,

gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze

pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i

powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy),

beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji

ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę

gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,

d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie

zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W przypadku wnoszenia wadium w

formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego

(gwarancji lub poręczenia). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres

związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku

określonego w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy,

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwraca niezwłocznie

wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu

składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę,

któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
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Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z

przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów,

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził

zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako

najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli

Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w

sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie

wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie

umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn

leżących po stronie wykonawcy. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym

Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego

wadium w przypadkach określonych w ustawie.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2)

W ogłoszeniu jest: 2019-02-21, 10:00

W ogłoszeniu powinno być: 2019-02-26, 10:00
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