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Ogłoszenie nr 540032650-N-2020 z dnia 24-02-2020 r.
Ostrołęka:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 509684-N-2020
Data: 10/02/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Ostrołęka, Krajowy numer identyfikacyjny 550668410, ul. Plac Gen. J. Bema 1, 07-400
Ostrołęka, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 029 7646811 w. 271, e-mail
marzenna.suski@um.ostroleka.pl, faks 297 654 325.
Adres strony internetowej (url): www.ostroleka.pl

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: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 1) w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej dwa
zadania drogowe, polegające na budowie/przebudowie lub rozbudowie nawierzchni
bitumicznych w zakres których wchodziły ścieżki rowerowe lub ciągi pieszo-rowerowe wraz z
towarzyszącą infrastrukturą w zakresie budowy/przebudowy oświetlenia ulicznego o wartości
łącznej co najmniej 400000,00 zł brutto każde, 2) dysponuje lub będzie dysponował osobami,
które skieruje do realizacji zamówienia, posiadającymi n/w uprawnienia: a) osobą, pełniącą
funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
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specjalności drogowej, b) osobą pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Osoba, o której mowa w pkt a i b powinna
posiadać uprawnienia budowlane, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane
oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dopuszcza się posiadanie uprawnień
odpowiadających wskazanym wyżej uprawnieniom budowlanym, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa polskiego (zgodnie z art. 104 ustawy
prawo budowlane.) W zakresie wykazania posiadania wymaganych uprawnień budowlanych,
dopuszcza się odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich
Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane, ustawy 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 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz
inżynierów budownictwa ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1725)
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli
wykaże, że: 1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył
co najmniej dwa zadania drogowe, polegające na budowie/przebudowie lub rozbudowie
nawierzchni bitumicznych w zakres których wchodziły ścieżki rowerowe lub ciągi pieszorowerowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą w zakresie budowy/przebudowy oświetlenia
ulicznego o wartości łącznej co najmniej 400000,00 zł brutto każde, 2) dysponuje lub będzie
dysponował osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, posiadającymi n/w
uprawnienia: a) osobą, pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Osoba, o której mowa w pkt a
powinna posiadać uprawnienia budowlane, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo
budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dopuszcza się posiadanie
uprawnień odpowiadających wskazanym wyżej uprawnieniom budowlanym, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa polskiego (zgodnie z art.
104 ustawy prawo budowlane.) W zakresie wykazania posiadania wymaganych uprawnień
budowlanych, dopuszcza się odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw
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członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy 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 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa ( Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1725)
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