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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  

Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 775379-N-2020  

Data: 30.12.2020  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o., Krajowy numer 

identyfikacyjny 34037857700000, ul. Ernsta Petersona  22, 85-862  Bydgoszcz, woj. 

kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 5222058, e-mail 

biuro@pronatura.bydgoszcz.pl, faks -.  

Adres strony internetowej (url): www.pronatura.bydgoszcz.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: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Wykonawca 

ubiegający się o zamówienie musi wykazać się: -wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie – należycie wykonał co najmniej 1 jednak nie więcej niż 4 roboty budowlane 

polegające na wykonaniu robót drogowych o łącznej wartości 750 000,00 zł brutto W 

przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, Zamawiający wymaga, aby co 

najmniej jeden Wykonawca samodzielnie wykazał się doświadczeniem wskazanym w zdaniu 

poprzedzającym. -dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia: Na potwierdzenie spełniania ww. warunku Wykonawca 

ubiegający się o niniejsze zamówienie musi wykazać, iż dysponuje (lub będzie dysponować) 

następującymi osobami oraz dostarczyć informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami. Wymagane jest wskazanie osób do pełnienia funkcji: Kierownika Budowy 

posiadającego: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej 

zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz 

1333 ze zm.) oraz zgodnie z obowiązującymi aktami wykonawczymi do ustawy Prawo 

budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,co najmniej 5 lat doświadczenia 

zawodowego jako kierownik budowy; * Zamawiający określając ww. wymogi dla osób w 

zakresie posiadania przez nich uprawnień budowlanych w danej specjalności – dopuszcza 

opowiadające im uprawnienia (kwalifikacje) wydane obywatelom państw Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz 

innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. jedn. Dz. U. z 2020 

r., poz. 220 ze zm.) Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we 

wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących 

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub 

doświadczeniu tych osób  

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Wykonawca ubiegający się 

o zamówienie musi wykazać się -wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 



terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – 

należycie wykonał co najmniej 1 jednak nie więcej niż 5 robót budowlanych polegających na 

wykonaniu robót drogowych o łącznej wartości 750 000,00 zł brutto W przypadku 

Wykonawców wspólnie składających ofertę, Zamawiający wymaga, aby co najmniej jeden 

Wykonawca samodzielnie wykazał się doświadczeniem wskazanym w zdaniu 

poprzedzającym. -dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia:Na potwierdzenie spełniania ww. warunku Wykonawca 

ubiegający się o niniejsze zamówienie musi wykazać, iż dysponuje (lub będzie dysponować) 

następującymi osobami oraz dostarczyć informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami. Wymagane jest wskazanie osób do pełnienia funkcji Kierownika Budowy 

posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej 

(lub w specjalności konstrukcyjno – budowlanej) zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz 1333 ze zm.) oraz zgodnie z 

obowiązującymi aktami wykonawczymi do ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów prawa,co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego jako kierownik budowy; * 

Zamawiający określając ww. wymogi dla osób w zakresie posiadania przez nich uprawnień 

budowlanych w danej specjalności – dopuszcza opowiadające im uprawnienia (kwalifikacje) 

wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 

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

ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 220 ze zm.)  

 

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: 15.01.2021, godzina: 10:00,  

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

w postępowaniu: Data: 19.01.2021, godzina: 10:00,  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.5  

W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.01.2021 r. 

o godz. 10:30 w biurze Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. E. Petersona 22  

W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 

19.01.2021 r. o godz. 10:30 w biurze Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. E. Petersona 22  
 


