
Ogłoszenie nr 540078007-N-2019 z dnia 19-04-2019 r.  

Mielec: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 535807-N-2019  

Data: 10/04/2019  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Gmina Mielec, Krajowy numer identyfikacyjny 69058191000000, ul. Głowackiego  5, 39-

300  Mielec, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 774 56 46, e-mail 

a.bieniek@ug.mielec.pl, faks 177 730 590.  

Adres strony internetowej (url): www.gminamielec.hsi.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  

Punkt: 1.3)  

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony: 1) jeżeli 

Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, co najmniej 2 roboty budowlane, których przedmiotem była budowa infrastruktury 

sportowej tj budowa boisk wielofunkcyjnych z nawierzchni poliuretanowej i budowa boisk 

piłkarskich z trawy syntetycznej o wartości co najmniej 1 500 000,00 PLN brutto każde 

zamówienie . 2) jeżeli Wykonawca wykaże 1 osobę przewidzianą do pełnienia funkcji 

Kierownika budowy, posiadającą następujące, minimalne kwalifikacje zawodowe i 

doświadczenie: a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności budowlanej b) doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub 

kierownika robót budowlanych przy realizacji co najmniej 2 robot na, budowa boisk 

wielofunkcyjnych z nawierzchni poliuretanowej i budowa boisk piłkarskich z trawy 

syntetycznej o wartości co najmniej 1 500 000,00 PLN brutto każde zamówienie . 

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:  

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za 

spełniony: 1) jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej, której przedmiotem była 

budowa infrastruktury sportowej tj budowa boisk wielofunkcyjnych z nawierzchni 

poliuretanowej i budowa boisk piłkarskich z trawy syntetycznej o wartości co najmniej 1 500 

000,00 PLN brutto. 2) jeżeli Wykonawca wykaże 1 osobę przewidzianą do pełnienia funkcji 

Kierownika budowy, posiadającą następujące, minimalne kwalifikacje zawodowe i 

doświadczenie: a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności budowlanej b) doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub 

kierownika robót budowlanych przy realizacji co najmniej 1 roboty na, budowa boisk 

wielofunkcyjnych z nawierzchni poliuretanowej i budowa boisk piłkarskich z trawy 

syntetycznej o wartości co najmniej 1 500 000,00 PLN brutto każde zamówienie . 

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  



 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  

Punkt: 5.1)  

W ogłoszeniu jest: 1) zdolności technicznej lub zawodowej na wezwanie zamawiającego 

należy przedłożyć: 1) wykaz 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, 

w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane, których przedmiotem była budowa 

infrastruktury sportowej tj budowa boisk wielofunkcyjnych z nawierzchni poliuretanowej i 

budowa boisk piłkarskich z trawy syntetycznej o wartości co najmniej 1 500 000,00 PLN 

brutto każde zamówienie, 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 - wg załącznika nr 4 do SIWZ . 2) 

wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi tj. 1 osobę przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika budowy, 

posiadającą następujące, minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: a) uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowlanej b) 

doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych 

przy realizacji co najmniej 2 robot na, budowę budowa boisk wielofunkcyjnych z nawierzchni 

poliuretanowej i budowa boisk piłkarskich z trawy syntetycznej o wartości co najmniej 1 500 

000,00 PLN brutto każde zamówienie .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 wg załącznika nr 5 do SIWZ . 

2)Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, 

dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej i wypełnienia, które należy dołączyć do 

oferty na wezwanie Zamawiającego: a) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, 

potwierdzona przez jej producenta; b) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej 

nawierzchni i wypełnienia; c) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla 

wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez 

producenta na tę nawierzchnię; d) Badania lub deklaracja na zgodność z norma PN-EN 

15330-1:2015, e) kompletny raport z badań np. Labosport, ISA-Sport bądź Sport Labs 

sporządzony według najnowszych wytycznych Fifa opracowanych w Handbook of Test 

Methods for Football Turf (edycja 2015) dla oferowanego systemu nawierzchni 

potwierdzający zgodność nawierzchni z wymogami FIFA QUALITY PRO.  

W ogłoszeniu powinno być: 1) zdolności technicznej lub zawodowej na wezwanie 

zamawiającego należy przedłożyć: 1) wykaz 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, w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej, której przedmiotem była 

budowa infrastruktury sportowej tj budowa boisk wielofunkcyjnych z nawierzchni 

poliuretanowej i budowa boisk piłkarskich z trawy syntetycznej o wartości co najmniej 1 500 

000,00 PLN brutto, 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 - wg załącznika nr 4 do SIWZ . 2) 

wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi tj. 1 osobę przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika budowy, 

posiadającą następujące, minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: a) uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowlanej b) 

doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych 

przy realizacji co najmniej 1 roboty na, budowę boisk wielofunkcyjnych z nawierzchni 

poliuretanowej i budowa boisk piłkarskich z trawy syntetycznej o wartości co najmniej 1 500 

000,00 PLN brutto.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 wg załącznika nr 5 do SIWZ . 2)Wykaz oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, dotyczące systemu nawierzchni z 

trawy syntetycznej i wypełnienia, które należy dołączyć do oferty na wezwanie 

Zamawiającego: a) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej 

producenta; b) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia; c) 

Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną 

inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię; 

d) Badania lub deklaracja na zgodność z norma PN-EN 15330-1:2015, e) kompletny raport z 

badań np. Labosport, ISA-Sport bądź Sport Labs sporządzony według najnowszych 

wytycznych Fifa opracowanych w Handbook of Test Methods for Football Turf (edycja 2015) 

dla oferowanego systemu nawierzchni potwierdzający zgodność nawierzchni z wymogami 

FIFA QUALITY PRO.  
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