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Gmina Kłobuck, Krajowy numer identyfikacyjny 15139827300000, ul. ul. 11 Listopada 6,
42100 Kłobuck, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 100 150, e-mail
sekretariat@gminaklobuck.pl, faks 343 172 661.
Adres strony internetowej (url): www.gminaklobuck.pl
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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: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: a) posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej jedno zadanie w zakresie
pełnienia nadzoru nad robotami budowlanych przy budowie lub przebudowie lub rozbudowie
drogi (ulicy) w kategorii KR3 lub wyższej o nawierzchni mineralno-bitumicznej wraz z
odwodnieniem, oświetleniem o długości co najmniej 0,5 km lub o wartości nadzorowanych
robót budowlanych wynoszących co najmniej 1.500.000,00 zł brutto - potwierdzone
dowodem określającym czy te usługi zostały wykonane należycie. b) dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej: - jednej osoby posiadającej uprawnienia
budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności drogowej wydanymi
odpowiednio na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.
z 2013 r. poz.1409, z póź. zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy w tym między innymi
rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.)
lub na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - uprawniające do nadzorowania robót
związanych z obiektem budowlanym, takim jak droga klasy lokalna i dojazdowa oraz droga
wewnętrzna,(w rozumieniu przepisów o drogach publicznych), z wyłączeniem drogowych
obiektów inżynierskich oprócz przepustów. Posiadającej co najmniej 5-letnią praktykę
zawodową w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności
inżynieryjnej drogowej; - jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do nadzorowania
robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydanymi
odpowiednio na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.
z 2013 r. poz.1409, z póź. zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy w tym między innymi
rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.)
lub na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Posiadającej co najmniej 5-letnią
praktykę zawodową w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności
sieci kanalizacyjnych; - jednej osoby posiadającym uprawnienia do nadzorowania robót

budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych wydanymi odpowiednio na podstawie przepisów ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz.1409, z póź. zm.) i aktów wykonawczych
do tej ustawy w tym między innymi rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Posiadającej co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych; - jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do nadzorowania
robót budowlanych w specjalności mostowej wydanymi odpowiednio na podstawie przepisów
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz.1409, z póź. zm.) i
aktów wykonawczych do tej ustawy w tym między innymi rozporządzenie Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów. Posiadającej co najmniej 5-letnią praktykę zawodową
w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności mostowej.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: a) posiada doświadczenie, Zamawiający
nie precyzuje w tym zakresie wymagań. b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia tj. co najmniej: - jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do
nadzorowania robót budowlanych w specjalności drogowej wydanymi odpowiednio na
podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r.
poz.1409, z póź. zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy w tym między innymi
rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.)
lub na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - uprawniające do nadzorowania robót
związanych z obiektem budowlanym, takim jak droga klasy lokalna i dojazdowa oraz droga
wewnętrzna,(w rozumieniu przepisów o drogach publicznych), z wyłączeniem drogowych
obiektów inżynierskich oprócz przepustów. - jednej osoby posiadającej uprawnienia
budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych wydanymi odpowiednio na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz.1409, z póź. zm.) i aktów wykonawczych do tej
ustawy w tym między innymi rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
83, poz. 578 z późn. zm.) lub na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. - jednej
osoby posiadającym uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
wydanymi odpowiednio na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz.1409, z póź. zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy w
tym między innymi rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz.
578 z późn. zm.) lub na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. - jednej osoby
posiadającej uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności
mostowej wydanymi odpowiednio na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz.1409, z póź. zm.) i aktów wykonawczych do tej
ustawy w tym między innymi rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
83, poz. 578 z późn. zm.) lub na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wyłącznie tego
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie,
nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w tym rozdziale SIWZ, potwierdzających brak podstaw wykluczenia i dotyczących: 1.
informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, i
21 uPzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp; 3.
oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wyłącznie
tego Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w tym rozdziale SIWZ, potwierdzających brak podstaw wykluczenia i
dotyczących: 1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp; 2.
oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1)
W ogłoszeniu jest: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wyłącznie tego
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie,
nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w tym rozdziale SIWZ, potwierdzających okoliczności spełniania przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego i dotyczących:
1.posiadania zdolności technicznej - w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę tego
warunku udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia wykazu robót budowlanych
wykonanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia tego warunku, tj. wykonania
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – należycie zrealizował co najmniej jedno zadanie
w zakresie pełnienia nadzoru nad robotami budowlanych przy budowie lub przebudowie lub
rozbudowie drogi (ulicy) w kategorii KR3 lub wyższej o nawierzchni mineralno-bitumicznej
wraz z odwodnieniem, oświetleniem o długości co najmniej 0,5 km lub o wartości
nadzorowanych robót budowlanych wynoszących co najmniej 1.500.000,00 zł brutto potwierdzone dowodem określającym czy te usługi zostały wykonane należycie. Załączony
przez Wykonawcę Wykaz usług wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, winien
zawierać ich rodzaj, wartości, długości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty; 2. posiadania zdolności zawodowej - w celu potwierdzenia spełniania przez

Wykonawcę tego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia wykazu osób,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób zawarty jest w
załączniku nr 1 do SIWZ. Minimalny poziom zdolności w zakresie spełnienia tego warunku
Zamawiający określił w Rozdz. IV pkt 2 pkt 2.3. niniejszej SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wyłącznie
tego Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w tym rozdziale SIWZ, potwierdzających okoliczności spełniania przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego i
dotyczących: 1. posiadania zdolności zawodowej - w celu potwierdzenia spełniania przez
Wykonawcę tego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia wykazu osób,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób zawarty jest w
załączniku nr 1 do SIWZ. Minimalny poziom zdolności w zakresie spełnienia tego warunku
Zamawiający określił w Rozdz. IV pkt 2 pkt 2.3. niniejszej SIWZ.

