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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
Legal Basis:
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
NIP: 845-198-57-00 REGON: 361222985
ul. Kolejowa 6
Mikołajki
11-730
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Czachorowski
Tel.: +48 608411847
E-mail: biurowjm2020@gmail.com
Kod NUTS: PL62
Adresy internetowe:
Główny adres: http://7cudowmazur.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej ”Etap I, III i IV
Numer referencyjny: WJM. 271.14.2018.

II.1.2)

Główny kod CPV
45233162

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
1) Przedmiot zamówienia obejmuje budowę szlaków rowerowych o długości około 210 km (łącznie
z drogami krajowymi i wojewódzkimi), którego trzon tworzą poniższe typy rozwiązań projektowych (tzw.
projektowane odcinki inwestycyjne):
a) ścieżki rowerowej (lub pasów rowerowych) o nawierzchni:
• asfaltowej o szerokości 2.5 metra przysuniętą do jezdni i o szerokości 2,0 metrów – odsunięta od jezdni,
• z kostki betonowej,
• szutrowej;
b) wykonanie ciągu pieszo - rowerowego o nawierzchni:
• asfaltowej o zmiennej szerokości od 2,5 do 3,5 metra, przysunięty do jezdni,
• z kostki betonowej o szerokości 3 metrów i doprowadzeniem;
• adaptacja istniejącego chodnika – wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem z kostki
betonowej - ścieżka rowerowa asfaltowa o szer. 2,5 m i przylegający do niej chodnik z kostki betonowej, o szer.
1,5 m

2/4

c) przebudowa istniejących odcinków dróg szutrowych/gruntowych do szerokości 4,5 m (w pasie
o szerokości 1,5 m wykorzystywanym przez rowerzystó
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/08/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: nbdanann
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-124431
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 159-363731
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 17/08/2018

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.1
Zamiast:
Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej Etap I, III i IV”
Numer Referencyjny: WJM.271.14.2018
Powinno być:
Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej Etap I, II i IV”
Numer Referencyjny: WJM.271.14.2018
Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy
Zamiast:
17) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a PZP wymaga zatrudnienia przy realizacji części 1 , 2 i 3
zmówienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób na podstawie umowy o pracę jeżeli wykonanie tych
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917):
a) osób wykonujących pracę fizyczną,
b) operatorów sprzętu i maszyn,
- z wyjątkiem przypadków, gdy nie zachodzą przesłanki z art. 22 § 1 kodeksu pracy
i wykonanie prac nie będzie oparte na stosunku świadczenia pracy a świadczone na podstawie tzw.
„samozatrudnienia” z uwzględnieniem dysponowania bezpośredniego, wówczas Wykonawca zobowiązany jest
poinformować o tym fakcie Zamawiającego, wraz ze wskazaniem podwykonawstwa. Weryfikacja zatrudnienia
prowadzona będzie w oparciu o zapisy umowy określone w załączniku nr 5 do SIWZ
Powinno być:
17) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a PZP wymaga zatrudnienia przy realizacji części 1 – 9 zmówienia
przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób na podstawie umowy o pracę jeżeli wykonanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917):
a) osób wykonujących pracę fizyczną,
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b) operatorów sprzętu i maszyn,
- z wyjątkiem przypadków, gdy nie zachodzą przesłanki z art. 22 § 1 kodeksu pracy
i wykonanie prac nie będzie oparte na stosunku świadczenia pracy a świadczone na podstawie tzw.
„samozatrudnienia” z uwzględnieniem dysponowania bezpośredniego, wówczas Wykonawca zobowiązany jest
poinformować o tym fakcie Zamawiającego, wraz ze wskazaniem podwykonawstwa. Weryfikacja zatrudnienia
prowadzona będzie w oparciu o zapisy umowy określone w załączniku nr 5 do SIWZ
Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 1-9
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielania zamówienia
Zamiast:
Cena nie jest jedynym kryterium udzielania zamówienia: wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
Powinno być:
cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia –60 pkt.
okres gwarancji – 30 pkt
Aspekty społeczne - zatrudnienie – 10pkt.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 28/09/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 01/10/2018
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 28/09/2018
Czas lokalny: 11:20
Powinno być:
Data: 01/10/2018
Czas lokalny: 11:20
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 4-9
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Data: 31/03/2020
Powinno być:
Data: 31/12/2019
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia
1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w Jednolitym
Europejskim Dokumencie Zamówienia - JEDZ (załącznik nr 1.)
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2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu; Wstępna informacja zawarta zostanie w cz. III A JEDZ.
3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
Wstępna informacja zawarta zostanie w cz. III B JEDZ
4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
Wstępna informacja zawarta zostanie w cz. III B JEDZ.
5) 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 ustawy;
6) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz.
716);
Wstępna informacja zawarta zostanie w cz. III B JEDZ.
7) - wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 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;
8) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami.

