
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Kielecki Rower Miejski - zadanie I Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych”

Al. Solidarności – od al. IX Wieków Kielc do al. 1000-lecia Państwa Polskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009343

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Prendowskiej 7

1.4.2.) Miejscowość: Kielce

1.4.3.) Kod pocztowy: 25-395

1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: wzp@mzd.kielce.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.kielce.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Budowa i utrzymanie: dróg, obiektów mostowych, odwodnienie dróg i oświetlenia ulicznego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00060108/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-02-17 10:43

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00033992/04

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 04

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz którzy spełniają określone przez
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawcy 
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże wykonanie (zakończone) w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w
tym okresie, co najmniej:
− 1 roboty budowlanej w ramach której wykonano budowę lub przebudowę ścieżki rowerowej lub
drogi lub ścieżki pieszo - rowerowej o nawierzchni asfaltowej i długości minimum 1,0 km.
− 1 roboty budowlanej w ramach której wykonano budowę lub przebudowę kanalizacji
deszczowej,
− 1 roboty budowlanej w ramach której wykonano budowę lub przebudowę oświetlenia ulicznego
lub linii elektroenergetycznej, kablowej, niskiego napięcia,
− 1 roboty budowlanej w ramach której wykonano budowę lub przebudowę kanału
technologicznego lub kanalizacji teletechnicznej,

wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
odpowiednie dokumenty;

UWAGA 
Dopuszcza się wykazanie realizacją ww. robót w ramach jednego większego zadania
inwestycyjnego. 

b) Osób
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże dysponowanie osobami legitymującymi się
kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami oraz doświadczeniem, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu przedmiotu zamówienia, tj. co najmniej:
− 1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia budowlane bez
ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i posiadającą
doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy
realizacji co najmniej 1 roboty budowlanej w ramach której wykonano budowę lub przebudowę
ścieżki rowerowej lub drogi lub ścieżki pieszo – rowerowej o nawierzchni asfaltowej i długości
minimum 1,0 km. 
− 1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika Robót posiadającą uprawnienia budowlane bez
ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 
− 1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika Robót posiadającą uprawnienia budowlane bez
ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych,
kanalizacyjnych i gazowych.
− 1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika Robót posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych 

UWAGI
1. Za drogę Zamawiający uzna drogę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.).
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2. Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których
mowa w ustawie z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ,
zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 220) lub
posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (j.t. Dz.U. z 2019
r. poz. 1117).

Po zmianie: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz którzy spełniają określone przez
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawcy 
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże wykonanie (zakończone) w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w
tym okresie, co najmniej:
− 1 roboty budowlanej w ramach której wykonano budowę lub przebudowę ścieżki rowerowej lub
drogi lub ścieżki pieszo - rowerowej o nawierzchni asfaltowej i długości minimum 1,0 km.
− 1 roboty budowlanej w ramach której wykonano budowę lub przebudowę kanalizacji
deszczowej,
− 1 roboty budowlanej w ramach której wykonano budowę lub przebudowę oświetlenia ulicznego
lub linii elektroenergetycznej, kablowej, niskiego napięcia,
− 1 roboty budowlanej w ramach której wykonano budowę lub przebudowę kanału
technologicznego lub kanalizacji teletechnicznej,

wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
odpowiednie dokumenty;

UWAGA 
Dopuszcza się wykazanie realizacją ww. robót w ramach jednego większego zadania
inwestycyjnego. 

b) Osób
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże dysponowanie osobami legitymującymi się
kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami oraz doświadczeniem, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu przedmiotu zamówienia, tj. co najmniej:
− 1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia budowlane bez
ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i posiadającą
doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy
realizacji co najmniej 1 roboty budowlanej w ramach której wykonano budowę lub przebudowę
ścieżki rowerowej lub drogi lub ścieżki pieszo – rowerowej o nawierzchni asfaltowej i długości
minimum 1,0 km. 
− 1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika Robót posiadającą uprawnienia budowlane bez
ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
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instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 
− 1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika Robót posiadającą uprawnienia budowlane bez
ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych,
kanalizacyjnych i gazowych.
− 1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika Robót posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z
infrastrukturą towarzysząca w zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych 

UWAGI
1. Za drogę Zamawiający uzna drogę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.).
2. Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których
mowa w ustawie z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ,
zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 220) lub
posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (j.t. Dz.U. z 2019
r. poz. 1117).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2022-02-22 09:30

Po zmianie: 
2022-02-23 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2022-02-22 10:00

Po zmianie: 
2022-02-23 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2022-03-23

Po zmianie: 
2022-03-24
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