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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polska
Osoba do kontaktów: siedziba zamawiajacego
Tel.: +48 126167416
E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl
Faks: +48 126167417
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Koncesja na modernizację infrastruktury przystankowej poprzez wymianę wiat przystankowych oraz budowę
zadaszeń w nowych lokalizacjach – etap II
Numer referencyjny: 21-V-2017

II.1.2)

Główny kod CPV
45223800

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiot koncesji obejmuje budowę wiat przystankowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, zarówno
jako wymianę wiat istniejących, jak i budowę zadaszeń w nowych lokalizacjach. Przewiduje się, iż zadaniem
objętych zostanie ok. 100-186 lokalizacji na terenie Krakowa, lecz ostateczna ilość będzie wynikiem
przeprowadzonych negocjacji z zainteresowanymi podmiotami, które przystąpią do postępowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/06/2017
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-077137
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 110-221997
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 08/06/2017
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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: III.1.3
Zamiast:
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe,Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji, wskazówki dotyczące
wymaganych informacji i dokumentów:Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania
wymogów Zainteresowane podmioty muszą spełniać następujące warunki udziału dotyczące kwalifikacji
technicznych lub zawodowych:A. Posiadać wiedzę i doświadczenie, polegające na:1) wykonaniu w okresie
ostatnich 5 lat, licząc od dnia wszczęcia niniejszego postępowania robót budowlanych polegających na:
budowie na terenie jednej gminy min. 30 sztuk wiat przystankowych w jednym roku 2) w okresie ostatnich 5 lat,
licząc od dnia wszczęcia niniejszego postępowania doświadczenie w bieżącym utrzymaniu technicznym przez
okres min. 3 lat min. 100 szt. konstrukcji wiat przystankowych na terenie jednej gminy w zakresie zbliżonym
do wymaganego przez Zamawiającego.B. dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu koncesji,
w tym co najmniej:a. osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno – budowlanej., instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych.W odniesieniu do wszystkich wymienionych w niniejszym punkcie wymagań właściwe
są uprawnienia budowlane wydawane po 1994 roku (tj. zgodnych z wymogami ustawy Prawo budowlane lub
odpowiadające im, ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie obowiązujących wcześniej właściwych
przepisów. Zainteresowany podmiot w zakresie spełnienia warunków dot. zdolności technicznej lub zawodowej
oraz sytuacji ekonomicznej lub finansowej może polegać na zdolności innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi powiązań. Musi on w takiej sytuacji wykazać koncesjodawcy że
będzie spełniał warunki o których mowa w zdaniu poprzedzającym, niezbędne do wykonania koncesji.
Informacje i formalności niezbędne do dokonania oceny spełniania wymogów:1) Wraz ze złożeniem wniosku
o zawarcie umowy koncesji Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału dotyczących
kwalifikacji technicznych lub zawodowych, 2) Wraz ze złożeniem wniosku o zawarcie umowy koncesji
Wykonawca, zobowiązany jest złożyć, zgodnie z art.35 ust. 2 ustawy z dnia 21 października 2016r. o umowie
koncesji na roboty budowlane lub usługi, następujące dokumenty:a) Na potwierdzenie warunku określonego w
punkcie A – wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania – robót budowlanych
- o których mowa w pkt. III 1.3 A, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z
podaniem ich przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających że te
roboty zostały wykonane należycie. b) Na potwierdzenie warunku określonego w punkcie B – oświadczenie
potwierdzające, że osoby, o których mowa w pkt. B, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane
przepisami polskiego prawa budowlanego uprawnienia. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów:Wymienione wyżej dokumenty mają być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej
przez wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentacji) za zgodność z oryginałem.
Powinno być:
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe,Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji, wskazówki dotyczące
wymaganych informacji i dokumentów:Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania
wymogów Zainteresowane podmioty muszą spełniać następujące warunki udziału dotyczące kwalifikacji
technicznych lub zawodowych:A. Posiadać wiedzę i doświadczenie, polegające na:1) wykonaniu w okresie
ostatnich 5 lat, licząc od dnia wszczęcia niniejszego postępowania robót budowlanych polegających na:
budowie na terenie jednej gminy min. 30 sztuk wiat przystankowych w jednym roku 2) w okresie ostatnich 5 lat,
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licząc od dnia wszczęcia niniejszego postępowania doświadczenie w bieżącym utrzymaniu technicznym przez
okres min. 3 lat min. 100 szt. konstrukcji wiat przystankowych na terenie jednej gminy w zakresie zbliżonym
do wymaganego przez Zamawiającego.B. dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu koncesji,
w tym co najmniej:a. osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno – budowlanej., instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych.W odniesieniu do wszystkich wymienionych w niniejszym punkcie wymagań właściwe
są uprawnienia budowlane wydawane po 1994 roku (tj. zgodnych z wymogami ustawy Prawo budowlane lub
odpowiadające im, ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie obowiązujących wcześniej właściwych
przepisów. Zainteresowany podmiot w zakresie spełnienia warunków dot. zdolności technicznej lub zawodowej
oraz sytuacji ekonomicznej lub finansowej może polegać na zdolności innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi powiązań. Musi on w takiej sytuacji wykazać koncesjodawcy że
będzie spełniał warunki o których mowa w zdaniu poprzedzającym, niezbędne do wykonania koncesji.
Informacje i formalności niezbędne do dokonania oceny spełniania wymogów:1) Wraz ze złożeniem wniosku
o zawarcie umowy koncesji Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału dotyczących
kwalifikacji technicznych lub zawodowych, 2) Wraz ze złożeniem wniosku o zawarcie umowy koncesji
Wykonawca, zobowiązany jest złożyć, zgodnie z art.35 ust. 2 ustawy z dnia 21 października 2016r. o umowie
koncesji na roboty budowlane lub usługi, następujące dokumenty:a) Na potwierdzenie warunku określonego w
punkcie A – wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania – robót budowlanych
- o których mowa w pkt. III 1.3 A, LIT. A, PKT 1) , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, z podaniem ich przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających
ich należyte wykonanie (np.referencje) oraz usług o których mowa w pkt. III 1.3 A, LIT. A, PKT 2) a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, daty i miejsca wykonania
oraz załączeniem dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie(np. referencje). b) Na potwierdzenie
warunku określonego w punkcie B – oświadczenie potwierdzające, że osoby, o których mowa w pkt. B, które
będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane przepisami polskiego prawa budowlanego uprawnienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:Wymienione wyżej dokumenty mają być złożone
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentacji) za
zgodność z oryginałem.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

