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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:218047-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Kolbuszowa: Usługi nadzoru budowlanego
2020/S 091-218047

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 082-193871)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Kolbuszowa
Krajowy numer identyfikacyjny: 690581666
Adres pocztowy: ul. Obrońców Pokoju 21
Miejscowość: Kolbuszowa
Kod NUTS: PL823
Kod pocztowy: 36-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Fryzeł
E-mail: zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl 
Tel.:  +48 172271333
Faks:  +48 172272939
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kolbuszowa.pl/
Adres profilu nabywcy: http://www.kolbuszowa.pl/

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Nadbudowa i przebudowa budynku dworca PKP w
Kolbuszowej na dworzec lokalny z częścią usługową i administracyjną, budowa zadaszenia nad przystankami...
Numer referencyjny: ZP.271.20.2020

II.1.2) Główny kod CPV
71520000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Nadbudowa i przebudowa
budynku dworca PKP w Kolbuszowej na dworzec lokalny z częścią usługową i administracyjną, budowa
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zadaszenia nad przystankami autobusowymi i placem manewrowym wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną” realizowana w ramach projektu pn.: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa
i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej” oraz w ramach projektu pn.: „Ograniczenie
problemów społecznych i gospodarczych w Gminie Kolbuszowa poprzez nadanie nowych lub przywrócenie
funkcji zdegradowanym terenom i obiektom wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem ich otoczenia” jest
świadczenie nadzoru inwestorskiego w branżach:
— konstrukcyjno- budowlanej – inspektor wiodący
— elektrycznej,
— instalacyjnej,
— drogowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

08/05/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 082-193871

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Kwalifikacje zawodowe Wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje następującymi osobami,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia:
— inspektor nadzoru – branża konstrukcyjno-budowlana – inspektor wiodący – min. 1 osoba,
— inspektor nadzoru – branża elektryczna – min. 1 osoba,
— inspektor nadzoru – branża instalacyjnej – min. 1 osoba,
— inspektor nadzoru – branża drogowa – min. 1 osoba.
Osoby te muszą posiadać uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności – bez ograniczeń –
wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1186 z późn. zm.)
oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 831)
albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie niniejszego
zamówienia.
Osoby te muszą posiadać minimum 3-letnie doświadczenie. Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty
wystawienia uprawnień.
Poniższe punkty dotyczą wszystkich/osób wymienionych powyżej:
a) uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, o których mowa powyżej, powinny być
zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o
specjalności odpowiedniej do przedmiotu zamówienia – bez ograniczeń;
b) osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, od których wymagane są stosowane
uprawnienia budowlane, powinny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do
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wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu
niniejszego zamówienia – zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskich;
c) wszystkie wymienione powyżej osoby winny posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiającego
dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni
tłumacza jeżyka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym
a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z
realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez
Zamawiającego.
Doświadczenie Wykonawcy
Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że: wykonał w ciągu ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):
— minimum jedną robotę polegającą na nadzorze inwestorskim obiektów kulturowych o wartości robót
budowlanych nie mniejszej niż: 3 000 000,00 PLN.
Zamawiający wymaga aby ww. zakres wykonany był w ramach jednego zadania/zlecenia/zamówienia/
inwestycji.
Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
W postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego
kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich
walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Kwalifikacje zawodowe Wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje następującymi osobami,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia:
— inspektor nadzoru – branża konstrukcyjno-budowlana – inspektor wiodący – min. 1 osoba,
— inspektor nadzoru – branża elektryczna – min. 1 osoba,
— inspektor nadzoru – branża instalacyjnej – min. 1 osoba,
— inspektor nadzoru – branża drogowa – min. 1 osoba.
Osoby te muszą posiadać uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności – bez ograniczeń –
wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1186 z późn.
zm.)oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 831)albo
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie niniejszego
zamówienia.
Osoby te muszą posiadać minimum 3-letnie doświadczenie. Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty
wystawienia uprawnień.
Poniższe punkty dotyczą wszystkich/osób wymienionych powyżej:
a) uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, o których mowa powyżej, powinny być
zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o
specjalności odpowiedniej do przedmiotu zamówienia – bez ograniczeń;
b) osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, od których wymagane są stosowane
uprawnienia budowlane, powinny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do
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wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu
niniejszego zamówienia – zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskich;
c) wszystkie wymienione powyżej osoby winny posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiającego
dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni
tłumacza jeżyka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiający
ma personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z
realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez
Zamawiającego.
Doświadczenie Wykonawcy
Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że: wykonał w ciągu ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):
— minimum jedną robotę polegającą na nadzorze inwestorskim obiektów kubaturowych o wartości robót
budowlanych nie mniejszej niż: 3 000 000,00 PLN.
Zamawiający wymaga aby ww. zakres wykonany był w ramach jednego zadania/zlecenia/zamówienia/
inwestycji.
Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
W postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego
kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich
walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


