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Ogłoszenie nr 540140024-N-2020 z dnia 30-07-2020 r.
Białystok:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 562219-N-2020
Data: 22/07/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Białystok, Krajowy numer identyfikacyjny 05065864000000, ul. Słonimska 1, 15-950
Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 869 62 49, e-mail zzp@um.bialystok.pl, faks 85
869 62 65.
Adres strony internetowej (url): www.bip.bialystok.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: w celu
potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać: a) wykonanie w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 usługi laboratoryjnej przy
realizacji robót budowlanych dotyczących budowy/przebudowy dróg lub ulic wraz z drogowym
obiektem inżynierskim, o wartości usługi laboratoryjnej minimum 50 000,00 PLN (brutto) b)
niżej wymieniony sprzęt dostępny wykonawcy w ilości po min. 1 szt. : aparat do badania
zagęszczenia próbek mas mineralno-asfaltowych, aparat do badania nośności i zagęszczenia
nawierzchni podatnych i podłoża drogowego, zestaw do badań zagęszczenia metodą Proctora,
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maszyna wytrzymałościowa do badań próbek betonowych, maszyna wytrzymałościowa do
badań próbek wzmocnionych cementem, sprzęt do badania mrozoodporności,
wodoprzepuszczalności, nasiąkliwości, zestaw do wykonywania ekstrakcji, sprzęt do pomiaru
równości podłużnej, sprzęt do badania właściwości przeciwpoślizgowych, sprzęt do badania
cech fizyko-mechanicznych, sprzęt do badania mieszanek mineralnobitumicznych oraz
wykonanych warstw bitumicznych, sprzęt do badania zagęszczenia gruntów i wykonanych
warstw kruszywowych; płyta dynamiczna, sprzęt do badania równości nawierzchni
bitumicznych. c) osoby skierowane do realizacji zamówienia: kierownika zespołu obsługi
laboratoryjnej pełniącego funkcję koordynatora pracy zespołu posiadającego (niezależnie od
części której dotyczy oferta): wykształcenie wyższe budowlane o specjalności
konstrukcyjnobudowlanej lub drogowej oraz doświadczenie w kierowaniu w minimum 1
obsłudze laboratoryjnej robót budowlanych dotyczących budowy/przebudowy/ dróg lub ulic,
o wartości obsługi minimum 50 000 PLN (brutto), co najmniej 1 osobę do wykonywania
badań laboratoryjnych, posiadającą wykształcenie minimum średnie techniczne, oraz
minimum 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu badań laboratoryjnych robót budowlanych
dotyczących budowy/przebudowy/ dróg lub ulic wraz z drogowym obiektem inżynierskim.
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:
Tak Informacje dodatkowe: Użyte określenia ,,ulica lub droga” - w rozumieniu Ustawy z dnia
21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 470 j.t.). 1) wartości pieniężne
wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie spełniania przez wykonawców
warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej podane
w walutach obcych, Zamawiający przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z
dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych. W przypadku wskazania wartości pieniężnej w walucie obcej nie obowiązującej
w dniu opublikowania ww. ogłoszenia, zamawiający przeliczy wartość na złote polskie wg
średniego kursu walut NBP z ostatniego dnia obowiązywania tej waluty. 2) w przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w
postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określony w pkt 1 ppkt 3 lit. a)
SIWZ zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z członków konsorcjum spełni postawiony
warunek w wymaganym zakresie; usługi nie podlegają sumowaniu (zapis stosuje się
odpowiednio do innych podmiotów). 3) doświadczenie wykonawcy i osób zostanie uznane,
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gdy wykonawca wykaże usługi zakończone.
W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: w
celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać: a) wykonanie w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 usługi
laboratoryjnej przy realizacji robót budowlanych dotyczących budowy/przebudowy dróg
lub ulic wraz z drogowym obiektem inżynierskim, o wartości usługi laboratoryjnej
minimum 50 000,00 PLN (brutto) b) niżej wymieniony sprzęt dostępny wykonawcy w
ilości po min. 1 szt. :

aparat do badania zagęszczenia próbek mas mineralno-asfaltowych,

aparat/y do badania nośności i zagęszczenia nawierzchni podatnych i podłoża
drogowego,

zestaw do badań zagęszczenia metodą Proctora,

wytrzymałościowa do badań próbek betonowych,

maszyna

maszyna wytrzymałościowa do badań

próbek wzmocnionych cementem, - sprzęt do badania mrozoodporności,
wodoprzepuszczalności, nasiąkliwości, zarówno betonu jak i kruszywa,
wykonywania ekstrakcji,

zestaw do

sprzęt do pomiaru równości podłużnej badania warstwy

ścieralnej i oraz warstw leżących niżej, tj. profilometrem laserowym lub planografem oraz
klinem i łatą,

sprzęt do badania właściwości przeciwpoślizgowych,

sprzęt do badania

cech fizyko-mechanicznych do kruszyw mineralnych do betonu oraz dla kruszyw do
mieszanek mineralno-asfaltowych, zgodnie z obowiązującymi normami i Wymogami
Technicznymi,

sprzęt do badania mieszanek mineralno-bitumicznych oraz wykonanych

warstw bitumicznych,
kruszywowych;

sprzęt do badania zagęszczenia gruntów i wykonanych warstw

płyta dynamiczna,

sprzęt do badania równości poprzecznej

nawierzchni bitumicznych c) osoby skierowane do realizacji zamówienia: kierownika
zespołu obsługi laboratoryjnej pełniącego funkcję koordynatora pracy zespołu
posiadającego (niezależnie od części której dotyczy oferta): wykształcenie wyższe
budowlane o specjalności konstrukcyjnobudowlanej lub drogowej oraz doświadczenie w
kierowaniu w minimum 1 obsłudze laboratoryjnej robót budowlanych dotyczących
budowy/przebudowy/ dróg lub ulic, o wartości obsługi minimum 50 000 PLN (brutto), co
najmniej 1 osobę do wykonywania badań laboratoryjnych, posiadającą wykształcenie
minimum średnie techniczne, oraz minimum 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu badań
laboratoryjnych robót budowlanych dotyczących budowy/przebudowy/ dróg lub ulic wraz z
drogowym obiektem inżynierskim. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w
ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób
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wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach
zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: Użyte określenia
,,ulica lub droga” - w rozumieniu Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2020 r., poz. 470 j.t.). 1) wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające
na celu wykazanie spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej podane w walutach obcych,
Zamawiający przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia
opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych. W przypadku wskazania wartości pieniężnej w walucie obcej nie
obowiązującej w dniu opublikowania ww. ogłoszenia, zamawiający przeliczy wartość na
złote polskie wg średniego kursu walut NBP z ostatniego dnia obowiązywania tej waluty.
2) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
określony w pkt 1 ppkt 3 lit. a) SIWZ zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z
członków konsorcjum spełni postawiony warunek w wymaganym zakresie; usługi nie
podlegają sumowaniu (zapis stosuje się odpowiednio do innych podmiotów). 3)
doświadczenie wykonawcy i osób zostanie uznane, gdy wykonawca wykaże usługi
zakończone.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV PROCEDURA
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-08-05, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu: Data: 2020-08-07, godzina 10:00
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