
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Remont cząstkowy dróg w Gminie Brzesko w roku 2021

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRZESKO

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661139

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Bartosza Głowackiego 51

1.4.2.) Miejscowość: Brzesko

1.4.3.) Kod pocztowy: 32-800

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 146863100

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_pub@brzesko.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzesko.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: 2021/BZP 00028096/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-04-06 14:09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00023285/01

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: 
2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże:a) że w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest
krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej 1 zadanie w zakresie remontu/lub
budowy, przebudowy, rozbudowy drogi klasy minimum Z o wartości min. 200 000,00 zł brutto.b)
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dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń posiadającą min. 3 letnie
doświadczenie, na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót. Zamawiający, określając
wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych
przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.).oraz ustawy o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (t.j.Dz. U. z 2018 r.poz.2272 z późn. zm.).c) dysponowanie 2 brygadami do
wykonywania robót bitumicznych (w skład każdej muszą wchodzić co najmniej 3 osoby). W/w
brygady będą mogły zapewnić wykonywanie prac jednocześnie w różnych miejscach, a ich
skład osobowy zagwarantuje terminową realizację zleconych prac. d) dysponowanie
potencjałem technicznym tj. następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi takimi jak:-
termosy do transportu asfaltu lanego min. 5m³ - 2 szt.- termosy do transportu betonu
asfaltowego min. 8 ton – 2szt.- walec stalowo-gumowy 1-2 ton – min. 1 szt.- walec wibracyjny 4-
6 ton – 1 szt.- walec stalowy wibracyjny powyżej 8 ton – 1 szt.- walec ogumiony – 1 szt.-
skrapiarka do nawierzchni – 2 szt.- koparka obrotowa – 2 szt.- samochody samowyładowcze
min.10ton – 2 szt.- spycharka gąsienicowa – 1 szt.- rozkładarka do mas bitumicznych
(asfaltobeton)– 2szt.- frezarka do mas bitumicznych – 1 szt.- zagęszczarka płytowa – 2 szt.-
mechaniczna zalewarka do wypełniania szczelin masą zalewową na gorąco – 1 szt.- piła do
cięcia asfaltu i betonu – 2 szt. - dysponowanie własną wytwórnią masy bitumicznej lub
dysponowanie zapisem w umowie sprzedaży, w której Wykonawca będzie miał gwarancję
odbioru masy asfaltobetonowej w ilości min.10t w terminie 48 godzin od powiadomienia przez
Zamawiającego o konieczności przeprowadzenia remontu.W przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia a także w przypadku gdy wykonawca polega na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, w odniesieniu do warunków
określonych powyżej winien wykazać się przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot na którego zdolnościach technicznych lub
zawodowych Wykonawca będzie polegał.

Po zmianie: 
2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże:a) że w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest
krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej 1 zadanie w zakresie remontu/lub
budowy, przebudowy, rozbudowy drogi klasy minimum Z o wartości min. 200 000,00 zł brutto.b)
dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń posiadającą min. 3 letnie
doświadczenie, na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót. Zamawiający, określając
wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych
przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.).oraz ustawy o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (t.j.Dz. U. z 2018 r.poz.2272 z późn. zm.).c) dysponowanie 2 brygadami do
wykonywania robót bitumicznych (w skład każdej muszą wchodzić co najmniej 3 osoby). W/w
brygady będą mogły zapewnić wykonywanie prac jednocześnie w różnych miejscach, a ich
skład osobowy zagwarantuje terminową realizację zleconych prac. d) dysponowanie
potencjałem technicznym tj. następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi takimi jak:-
remonter do wykonywania remontów cząstkowych emulsją i grysami o pojemności min.5m3 ³ - 2
szt.- termosy do transportu betonu asfaltowego min. 8 ton – 2szt.- walec stalowo-gumowy 1-2
ton – min. 1 szt.- walec wibracyjny 4-6 ton – 1 szt.- walec stalowy wibracyjny powyżej 8 ton – 1
szt.- walec ogumiony – 1 szt.- skrapiarka do nawierzchni – 2 szt.- koparka obrotowa – 2 szt.-
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samochody samowyładowcze min.10ton – 2 szt.- spycharka gąsienicowa – 1 szt.- rozkładarka
do mas bitumicznych (asfaltobeton)– 2szt.- frezarka do mas bitumicznych – 1 szt.- zagęszczarka
płytowa – 2 szt.- mechaniczna zalewarka do wypełniania szczelin masą zalewową na gorąco – 1
szt.- piła do cięcia asfaltu i betonu – 2 szt. - dysponowanie własną wytwórnią masy bitumicznej
lub dysponowanie zapisem w umowie sprzedaży, w której Wykonawca będzie miał gwarancję
odbioru masy asfaltobetonowej w ilości min.10t w terminie 48 godzin od powiadomienia przez
Zamawiającego o konieczności przeprowadzenia remontu.W przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia a także w przypadku gdy wykonawca polega na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, w odniesieniu do warunków
określonych powyżej winien wykazać się przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot na którego zdolnościach technicznych lub
zawodowych Wykonawca będzie polegał.
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