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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA- roboty budowlane 

 

 

Ogłoszenie  w BZP nr 500078693-N-2018 z dnia 11-04-2018 r.  

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 530703-N-2018  

Data: 20/03/2018  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

Gmina Dąbrówka, Krajowy numer identyfikacyjny 53369900000, ul. ul. T. Kościuszki  14, 

05252   Dąbrówka, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 029 7578002, 7578077, e-mail 

urzad@dabrowka.net.pl, faks 297 578 220.  

Adres strony internetowej (url): www.bip.dabrowka.net.pl  

 

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) Wiedza i doświadczenie wykonawcy, w 

realizacji (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca wykaże, iż w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedna robotę budowlaną 

polegające na: budowie / rozbudowie /przebudowie boiska trawiastego do piłki nożnej o pow. 

min. 2 000 m2/ i budowie / rozbudowie / przebudowie bieżni okólnej o nawierzchni 

poliuretanowej typu "SANDWICH'' na podbudowie betonowej o pow. łącznej 1000 m2/ oraz 

oświetlenia boiska o łącznej wartości wykonanych robót minimum 800 000,00 zł brutto. b) 

Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, 

odpowiednie do funkcji, jaka zostanie im powierzona . Wykonawca wykaże, że dysponuje 

osobami: Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstruktorskiej zgodnie z odpowiednimi przepisami Prawa 

budowlanego Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do wykonywania robot w 

swojej specjalności oraz musi posiadać aktualny wpis do właściwej izby samorządu 

zawodowego. Kierownik budowy zapewni odpowiednio kierowanie robotami branżowymi 

http://www.bip.dabrowka.net.pl/
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(branża elektryczna i branża sanitarna) przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia do 

wykonywania ww. robót. Kierownicy robot muszą posiadać aktualny wpis do właściwej izby 

samorządu zawodowego. Zamawiajacy dopuszcza odpowiadające uprawnienia budowlane, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające 

uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane 

( takst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm. ) oraz ustawy o zasadach uznania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 

2016 r. poz. 65)  

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: a) Wiedza i doświadczenie wykonawcy, 

w realizacji (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca wykaże, iż w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedna robotę budowlaną 

polegającą na: budowie / rozbudowie / przebudowie bieżni okólnej lekkoatletycznej o 

nawierzchni poliuretanowej typu "SANDWICH'' o pow. minimum 1000 m2 i wartości nie 

mniejszej niż 400 000,00 złotych oraz co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą 

wykonanie oświetlenia terenów zewnętrznych, o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 

złotych. b) Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych do realizacji 

zamówienia, odpowiednie do funkcji, jaka zostanie im powierzona . Wykonawca wykaże, że 

dysponuje osobami: Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstruktorskiej zgodnie z odpowiednimi przepisami 

Prawa budowlanego Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do wykonywania robot w 

swojej specjalności oraz musi posiadać aktualny wpis do właściwej izby samorządu 

zawodowego. Kierownik budowy zapewni odpowiednio kierowanie robotami branżowymi 

(branża elektryczna i branża sanitarna) przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia do 

wykonywania ww. robót. Kierownicy robot muszą posiadać aktualny wpis do właściwej izby 

samorządu zawodowego. Zamawiajacy dopuszcza odpowiadające uprawnienia budowlane, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające 

uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane 

( takst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm. ) oraz ustawy o zasadach uznania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 

2016 r. poz. 65)  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2.  

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2018-04-13, godzina: 12:00,  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu: Data: 2018-04-19, godzina: 12:00,  
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II.2) Tekst, który należy dodać  

Miejsce, w którym należy dodać tekst:  
Numer sekcji: III  

Punkt: 6  

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający wymaga następujących dokumentów 

potwierdzających jakość nawierzchni które należy załączyć/przedłożyć na wezwanie 

zamawiającego. • autoryzacja producenta dla oferowanej nawierzchni • aktualny certyfikat 

IAAF (Product Certificate) • aktualny raport z badań IAAF wykonanych przez niezależne 

akredytowane przez IAAF laboratorium • aktualny raport potwierdzający zgodność z norma 

PN – EN 14877:2014 • aktualny Atest Państwowego Zakładu Higieny • raport z badania na 

zgodność z ochroną środowiska zgodny z normą DIN 18035-6:2014 • karta techniczna 

oferowanego systemu potwierdzona podpisem i pieczęcią producenta  
 

/--/ Kierownik Zamawiającego Wójt Gminy Dąbrówka Radosław Korzeniewski 


