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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 1. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał łącznie zadania inwestycyjne polegające
na budowie mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w ilości min. 2 szt. na kwotę
łączną minimum 100 tys. zł oraz na jeden lub więcej obiektów kanalizacji na łączną kwotę
minimum 100 tys. zł - potwierdzone dowodami określającym czy te usługi zostały wykonane
należycie (Zamawiający dopuszcza sumowanie zadań celem uzyskania wymaganego
warunku, przy czym jednostkowa kwota za oczyszczalnię wykazywaną w jednym zadaniu nie
może być mniejsza niż 50 tys. zł.) . Zamawiający uzna za spełnione warunki pkt 1 również w
przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres i
wartość robót/usług od wymaganych w pkt 1. - Zamawiający wymaga, aby w wykazie robót
(wg załącznika nr III.1 do SIWZ) wyodrębnione zostały wartość i zakres wykonanych robót
lub usług spełniających wymagania pkt 1., które Wykonawca wykonał w ramach innych
wielozakresowych zadań; 2. Zdolności zawodowej (w zakresie personelu) tj. do realizacji
zamówienia skierowane zostaną przez Wykonawcę osoby posiadające zgodnie z ustawą
Prawo budowlane: 1) co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie robót sanitarnych, sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych, co najmniej w ograniczonym zakresie lub odpowiadające
im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia; 2) co najmniej
jedna osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia robót w zakresie niezbędnym do
prowadzenia obsługi geodezyjnej inwestycji oraz wykonania pomiarów powykonawczych
obiektów oczyszczalni; 3) co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia
robót w zakresie instalacji elektrycznych do 1 kV. Uwaga: Zamawiający określając wymogi
w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych
przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz.U.2018.2272 t.j). 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:
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 1. Wykonawca jest zobowiązany
wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał łącznie zadania inwestycyjne
polegające na budowie mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w ilości min. 2 szt.
na kwotę łączną minimum 80 tys. zł lub na jeden albo więcej obiektów kanalizacji na łączną
kwotę minimum 80 tys. zł - potwierdzone dowodami określającym czy te usługi zostały
wykonane należycie (Zamawiający dopuszcza sumowanie zadań celem uzyskania
wymaganego warunku, przy czym jednostkowa kwota za oczyszczalnię wykazywaną w
jednym zadaniu nie może być mniejsza niż 40 tys. zł.) . Zamawiający uzna za spełnione
warunki pkt 1 również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę
obejmuje szerszy zakres i wartość robót/usług od wymaganych w pkt 1. - Zamawiający
wymaga, aby w wykazie robót (wg załącznika nr III.1 do SIWZ) wyodrębnione zostały
wartość i zakres wykonanych robót lub usług spełniających wymagania pkt 1., które
Wykonawca wykonał w ramach innych wielozakresowych zadań; 2. Zdolności zawodowej (w
zakresie personelu) tj. do realizacji zamówienia skierowane zostaną przez Wykonawcę osoby
posiadające zgodnie z ustawą Prawo budowlane: 1) co najmniej jedna osoba posiadająca

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
robót sanitarnych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, co najmniej w ograniczonym
zakresie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji
zamówienia; 2) co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia robót w
zakresie niezbędnym do prowadzenia obsługi geodezyjnej inwestycji oraz wykonania
pomiarów powykonawczych obiektów oczyszczalni; 3) co najmniej jedna osoba posiadająca
uprawnienia do prowadzenia robót w zakresie instalacji elektrycznych do 1 kV. Uwaga:
Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.
12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U.2018.2272 t.j). 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:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-02-14, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-02-15, godzina: 09:30

