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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Ścinawa
Rynek 17
Ścinawa
59-330
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Głowacz
Tel.: +48 767400245
E-mail: aglowacz@scinawa.pl
Faks: +48 767400201
Kod NUTS: PL516
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej magistralnej wraz z budową
hydroforni na terenie wiejskim aglomeracji Ścinawa
Numer referencyjny: JRP.271.5.2017

II.1.2)

Główny kod CPV
45000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania „Budowa systemu
wodno – kanalizacyjnego na terenie wiejskim aglomeracji Ścinawa” w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i
modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”,
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/11/2017
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: nscinagm
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-130167
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 183-374194
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Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 20/09/2017
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: II.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa:
Zamiast:
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej magistralnej wraz z budową
hydroforni na terenie wiejskim aglomeracji Ścinawa. Numer referencyjny: JRP.271.5.2017
Powinno być:
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie wiejskim aglomeracji Ścinawa.
Numer referencyjny: JRP.271.5.2017
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis:
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania „Budowa systemu
wodno – kanalizacyjnego na terenie wiejskim aglomeracji Ścinawa” w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i
modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”,
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania „Budowa kanalizacji
sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie wiejskim aglomeracji Ścinawa” w ramach projektu
pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie
aglomeracji Ścinawa”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności
Numer sekcji: II.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV:
Zamiast:
45200000 45250000 45230000 45232000 45252000 45252200 42912350 45316110
Powinno być:
Grupa:
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.
Klasa:
45250000-4 Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy obiektów budowlanych
przemysłu naftowego i gazowniczego
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
Kategoria:
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania „Budowa systemu
wodno – kanalizacyjnego na terenie wiejskim aglomeracji Ścinawa” w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i
modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”,
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy składa się
z zamówienia podstawowego oraz z zamówienia objętego prawem opcji. Zakresy rzeczowe i ilościowe
składające się na zamówienie podstawowe oraz prawo opcji zostały wskazane odpowiednio zgodnie ze
strukturą Kontraktu w OPZ I, OPZ II, OPZ III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Opisie Przedmiotu
Zamówienia. Zakres zamówienia kwalifikowany – zakres rzeczowy Kontraktu na który Zamawiający pozyskał
dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Zakres
kwalifikowany obejmuje: OPZ I – zakres objęty finansowanie POIiŚ (kwalifikowany) – Roboty polegające na
budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Buszkowice, Dąbrowa Środkowa, Dąbrowa Dolna, Dłużyce,
Dziewin, Dziesław, Krzyżowa, Parszowice, Przychowa, Ręszów, Sitno, Turów, Zaborów, Wielowsi wraz z
wyposażeniem i pompowniami ścieków w ilości wskazanej w części opisowej PFU. W ramach przedsięwzięcia
planowane jest także wybudowanie i przebudowanie sieci wodociągowej w ilości wskazanej w części opisowej
PFU oraz wykonanie trzech obiektów hydroforni w rejonie miejscowości Turów, na trasie Lasowice – Ścinawa,
Parszowice. OPZ II – zakres objęty finansowaniem POIiŚ (kwalifikowany) – odtworzenie nawierzchni dróg
związanych z budową kanalizacji sanitarnej – prace związane z odtworzeniem pasa drogowego w zakresie
wynikającym z zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, odtworzenie lub remont w niezbędnym zakresie
nawierzchni dróg zniszczonych w wyniku realizacji projektu, w sytuacji gdy zniszczenia były następstwem
czynności związanych z budową sieci wod-kan na potrzeby realizacji projektu. Dotyczy to w szczególności
wydatków poniesionych na remont/ odtworzenie nawierzchni dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
które były wykorzystywane w celu wybudowania głównego ciągu sieci wod-kan stanowiących główny cel
projektu. Zakres zamówienia niekwalifikowany – pozostałe zakresy rzeczowe wskazane w poszczególnych
OPZ stanowiących integralną część Kontraktu, finansowane z innych źródeł, objęte prawem opcji. Orientacyjne
parametry / elementy zamówienia podstawowego przewidziane do zaprojektowania i wykonania w ramach
zamówienia obejmują odpowiednio: Wybudowanie ok. 64 km sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze
wiejskim aglomeracji Ścinawa, Wybudowanie ok 24 szt. przepompowni ścieków Wybudowanie ok .3,7
km sieci wodociągowej Przebudowanie ok 4,15 .km sieci wodociągowej Wybudowanie około 3 hydroforni
Odtworzenia nawierzchni dróg zgodnie z warunkami Zarządców dróg po robotach liniowych, Budowę
oświetlenia zewnętrznego drogowego na terenie wiejskim aglomeracji Ścinawa Na terenie inwestycji występują
kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną tzn. istniejącą siecią wodociągową, siecią teletechniczną i siecią
energetyczną. W/w sieci przewiduje się zabezpieczyć lub przebudować zgodnie z uzyskanymi warunkami
technicznymi wydanymi przez właścicieli sieci. Przedmiot zamówienia przeznaczony będzie do użytku przez
osoby fizyczne, w tym pracowników zamawiającego, w związku z art. 29 ust. 5 i 6 Pzp (tekst jednolity Dz.U. z
2015 r., poz. 2164, ze zm.) zobowiązuje się wykonawcę do projektowania i wykonywania robót budowlanych
spełniając kryteria dostępności dla osób niepełnosprawnych, a projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich
użytkowników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych zadań przedstawiony jest w części
III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Kontraktu pn. Budowa kanalizacji
sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie wiejskim aglomeracji Ścinawa w ramach projektu
pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie
aglomeracji Ścinawa”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.
Zakres rzeczowy przedmiotu umowy składa się z zamówienia podstawowego oraz z zamówienia objętego
prawem opcji. Zakresy rzeczowe i ilościowe składające się na zamówienie podstawowe oraz prawo opcji
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zostały wskazane odpowiednio zgodnie ze strukturą Kontraktu w OPZ I, OPZ II, OPZ III Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia – Opisie Przedmiotu Zamówienia.
Zakres zamówienia kwalifikowany – zakres rzeczowy Kontraktu na który Zamawiający pozyskał dofinansowanie
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Zakres kwalifikowany obejmuje:
OPZ I - zakres objęty finansowaniem POIiŚ (kwalifikowany) - Roboty polegające na budowie kanalizacji
sanitarnej w miejscowościach: Buszkowice, Dąbrowa Środkowa, Dąbrowa Dolna, Dłużyce, Dziewin, Dziesław,
Krzyżowa, Parszowice, Przychowa, Ręszów, Sitno, Turów, Zaborów, Wielowsi wraz z wyposażeniem i
pompowniami ścieków w ilości wskazanej w części opisowej PFU. W ramach przedsięwzięcia planowane jest
także przebudowanie sieci wodociągowej w ilości wskazanej w części opisowej PFU.
OPZ II – zakres objęty finansowaniem POIiŚ (kwalifikowany) - odtworzenie nawierzchni dróg związanych z
budową kanalizacji sanitarnej - prace związane z odtworzeniem pasa drogowego w zakresie wynikającym z
zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, odtworzenie lub remont w niezbędnym zakresie nawierzchni dróg
zniszczonych w wyniku realizacji projektu, w sytuacji gdy zniszczenia były następstwem czynności związanych
z budową sieci wod-kan na potrzeby realizacji projektu. Dotyczy to w szczególności wydatków poniesionych na
remont/ odtworzenie nawierzchni dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, które były wykorzystywane w
celu wybudowania głównego ciągu sieci wod-kan stanowiących główny cel projektu.
Zakres zamówienia niekwalifikowany – pozostałe zakresy rzeczowe wskazane w poszczególnych OPZ
stanowiących integralną część Kontraktu, finansowane z innych źródeł, objęte prawem opcji.
Zakres zamówienia podstawowego przewidziany do zaprojektowania i wykonania obejmuje odpowiednio:
Wybudowanie ok. 64 km sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze wiejskim aglomeracji Ścinawa,
Wybudowanie ok 24 szt. przepompowni ścieków
Przebudowanie ok 3,75 km sieci wodociągowej
Odtworzenia nawierzchni dróg zgodnie z warunkami Zarządców dróg po robotach liniowych,
Budowę oświetlenia zewnętrznego drogowego na terenie wiejskim gminy Ścinawa
Na terenie inwestycji występują kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną tzn. istniejącą siecią wodociągową,
siecią teletechniczną i siecią energetyczną. W/w sieci przewiduje się zabezpieczyć lub przebudować zgodnie z
uzyskanymi warunkami technicznymi wydanymi przez właścicieli sieci.
Przedmiot zamówienia przeznaczony będzie do użytku przez osoby fizyczne, w tym pracowników
zamawiającego, w związku z art. 29 ust. 5 i 6 PZP (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.)
zobowiązuje się wykonawcę do projektowania i wykonywania robót budowlanych spełniając kryteria
dostępności dla osób niepełnosprawnych, a projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych zadań przedstawiony jest w części III SIWZ – Opis
przedmiotu zamówienia.
Numer sekcji: II.2.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:
Kryteria określone poniżej Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40 Cena - Waga: 60
Cena to cena brutto (suma wartości zamówienia podstawowego i wartości wszystkich opcji).
Powinno być:
Kryteria określone poniżej Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40 Cena brutto - Waga: 60
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
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Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp. Określenie
przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia o którym mowa w art.
67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp tj. udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,
dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na wykonaniu:
dokumentacji techniczno – budowlanej; konstrukcji nawierzchni; budowy rurociągów kanalizacji sanitarnej i
związanymi z nimi robotami ziemnymi budowy sieci wodociągowej i związanymi z nimi robotami ziemnymi
budowy chodników i związanymi z nimi robotami ziemnymi, budowy przepompowni ścieków i związanymi z nimi
robotami ziemnymi budowy oświetlenia drogowego tj. powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości do 50 % wartości zamówienia
podstawowego polegających na powtórzeniu wszelkiego rodzaju robót składających się na to zamówienie.
Zamawiający przyjmie jako maksymalne składniki cenotwórcze te, które wykonawca podał w swojej ofercie
do tego zamówienia. Warunkiem udzielenia zamówienia jest przedstawienie pisemnego uzasadnienia –
protokołu konieczności (wraz z wyceną tych robót) przez Wykonawcę, z którym Zamawiający podpisał umowę
na przedmiotowe zadanie. Umowa w sprawie przedmiotowych robót zostanie zawarta na zasadach określonych
w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy.
Powinno być:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp.
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy PZP tj. udzielenie,
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót
budowlanych, zamówienia polegającego na wykonaniu:
dokumentacji techniczno – budowlanej;
konstrukcji nawierzchni;
budowy rurociągów kanalizacji sanitarnej i związanymi z nimi robotami ziemnymi
budowy sieci wodociągowej i związanymi z nimi robotami ziemnymi
budowy chodników i związanymi z nimi robotami ziemnymi,
budowy przepompowni ścieków i związanymi z nimi robotami ziemnymi
budowy oświetlenia drogowego
tj. powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości do 50% wartości zamówienia
podstawowego polegających na powtórzeniu wszelkiego rodzaju robót składających się na to zamówienie.
Zamawiający przyjmie jako maksymalne składniki cenotwórcze te, które wykonawca podał w swojej ofercie do
tego zamówienia.
Warunkiem udzielenia zamówienia jest przedstawienie pisemnego uzasadnienia - protokołu konieczności (wraz
z wyceną tych robót) przez Wykonawcę, z którym Zamawiający podpisał umowę na przedmiotowe zadanie.
Umowa w sprawie przedmiotowych robót zostanie zawarta na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6
Ustawy.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe. Wykaz i
krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:
Zamawiający wymaga aby:
1) Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
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ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zaprojektował i wykonał (zakończył)
co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej o długości co najmniej 40
km wraz z co najmniej 9 przepompowniami ścieków,
LUB
2) Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zaprojektował (zakończył) co najmniej
1 usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej sanitarnej o długości co
najmniej 40 km wraz z co najmniej 9 przepompowniami ścieków, oraz wykonał (zakończył) co najmniej 1 robotę
budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej o długości co najmniej 40 km wraz z co
najmniej 9 przepompowniami ścieków.
3) Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zaprojektował i wykonał (zakończył)
co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej o długości co
najmniej 2 km i 1 hydrofornii,
LUB
4) Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, (zakończył) co najmniej 1 usługę
polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy sieci wodociągowej o długości
co najmniej 2 km i 1 hydrofornii, oraz wykonał (zakończył) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na
budowie lub przebudowie sieci wodociągowej o długości co najmniej 2 km i 1 hydrofornii.
2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego
następujące osoby:
1) Przedstawiciel Wykonawcy /Dyrektor Wykonawcy - posiadający wykształcenie wyższe oraz co najmniej
3 lata doświadczenia zawodowego w branży budowlanej w sektorze ochrony środowiska przy zadaniach
inwestycyjnych związanych z projektowaniem oraz budową sieci kanalizacyjnych sanitarnych oraz
wodociągowych.
2) Projektant branży sanitarnej posiadający:
min. 3 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu obiektów budowlanych liniowych takich jak sieć
kanalizacyjna, w tym wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej w
systemie grawitacyjno-tłocznym o długości co najmniej 20 km,
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w branży sanitarnej w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
/c.d. poniżej/
Powinno być:
1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie:
1) zaprojektował i wykonał (zakończył) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie sieci
kanalizacyjnej sanitarnej o długości co najmniej 40 km wraz z co najmniej 9 przepompowniami ścieków,
LUB
zaprojektował (zakończył) co najmniej 1 usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej sieci
kanalizacyjnej sanitarnej o długości co najmniej 40 km wraz z co najmniej 9 przepompowniami ścieków, oraz
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wykonał (zakończył) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej o
długości co najmniej 40 km wraz z co najmniej 9 przepompowniami ścieków.
ORAZ
2) zaprojektował i wykonał (zakończył) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na przebudowie sieci
wodociągowej o długości co najmniej 2 km
LUB
(zakończył) co najmniej 1 usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej przebudowy sieci
wodociągowej o długości co najmniej 2 km oraz wykonał (zakończył) co najmniej 1 robotę budowlaną
polegającą przebudowie sieci wodociągowej o długości co najmniej 2 km
2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca skierował następujące osoby:
1) Przedstawiciel Wykonawcy /Dyrektor Wykonawcy - posiadający wykształcenie wyższe oraz co najmniej
3 lata doświadczenia zawodowego w branży budowlanej w sektorze ochrony środowiska przy zadaniach
inwestycyjnych związanych z projektowaniem i budową sieci kanalizacyjnych sanitarnych oraz przebudową
sieci wodociągowych.
2) Projektant branży sanitarnej posiadający:
min. 3 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu obiektów budowlanych liniowych takich jak sieć
kanalizacyjna oraz wodociągowa, w tym wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacyjnej
sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym o długości co najmniej 20 km,
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w branży sanitarnej w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
zgodnie z Rozp. Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
3) Kierownik budowy - posiadający:
min. 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami z zakresu inżynierii środowiska, w tym doświadczenie na
stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy przy minimum 1 zadaniu polegającym na budowie sieci
kanalizacyjnej sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym o długości co najmniej 20 km oraz zadaniu
polegającym na przebudowie sieci wodociągowej o długości co najmniej 2 km
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
zgodnie z Rozp. Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28.04.2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
4) Geodeta - posiadający:
- uprawnienia geodezyjne w zakresie obsługi inwestycji i geodezyjnych pomiarów sytuacyjno- wysokościowych,
realizacyjnych i inwentaryzacyjnych wydane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2013, poz. 1409) oraz Rozp. Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278), albo odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na
pełnienie funkcji Geodety w zakresie niniejszego zamówienia.
c.d. niżej
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe. Minimalny
poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamiast:
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c. d.:
3) Kierownik budowy - posiadający:
min. 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami z zakresu inżynierii środowiska, w tym doświadczenie na
stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy przy minimum 1 zadaniu polegającym na budowie sieci
kanalizacyjnej sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym o długości co najmniej 20 km,
6/9
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
4) Geodeta - posiadający:
- uprawnienia geodezyjne w zakresie obsługi inwestycji i geodezyjnych pomiarów sytuacyjno- wysokościowych,
realizacyjnych i inwentaryzacyjnych wydane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013, poz. 1409 t. j. z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz.
1278), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Geodety w zakresie niniejszego
zamówienia.
Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza
odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2013, poz. 1409 t.j. z późn. zm) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 z późn. zm.),które pozwalać będą na
pełnienie określonej funkcji w zakresie objętym umową.
Wszystkie osoby skierowane do realizacji niniejszego zamówienia muszą posługiwać się językiem polskim. W
przeciwnym wypadku Wykonawca zapewni na czas realizacji zamówienia tłumacza języka polskiego.
Nie dopuszcza się łączenia pełnionych funkcji.
Wymieniony powyżej skład personelu Wykonawcy należy traktować, jako minimalne wymagania
Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków
Wykonawcy. Wykonawca powinien dostarczyć ww. osobom niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych
specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty operacyjne i
wynagrodzenie całego personelu muszą być zawarte w cenie oferty.
Szczegółowy opis stanowi pkt 2.5.3 SIWZ- Instrukcja dla Wykonawców.
Powinno być:
c.d.
Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza
odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2013, poz. 1409 t.j. z późn. zm) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 z późn. zm.),które pozwalać będą na
pełnienie określonej funkcji w zakresie objętym umową.
Wszystkie osoby skierowane do realizacji niniejszego zamówienia muszą posługiwać się językiem polskim. W
przeciwnym wypadku Wykonawca zapewni na czas realizacji zamówienia tłumacza języka polskiego.
Nie dopuszcza się łączenia pełnionych funkcji.
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Wymieniony powyżej skład personelu Wykonawcy należy traktować, jako minimalne wymagania
Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków
Wykonawcy. Wykonawca powinien dostarczyć ww. osobom niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych
specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty operacyjne i
wynagrodzenie całego personelu muszą być zawarte w cenie oferty.
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 – dalej „ustawa PB”),
wraz rozporządzeniami wykonawczymi; rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów
prawa państw członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
– stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych
zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach
przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 – dalej „ustawa o uznawaniu kwalifikacji”).
Przez doświadczenie zawodowe (liczone jest w okresie od daty uzyskania stosownych uprawnień do daty
składania ofert), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2016.645 ze zm.), należy rozumieć doświadczenie zawodowe uzyskane w
trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej, lub prowadzenia działalności gospodarczej przez
okres co najmniej 6 miesięcy. Oznacza to, że doświadczenie zawodowe uzyskuje się m. in. poprzez lata
pracy zarobkowej w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności
gospodarczej prowadzonej co najmniej 6 miesięcy. Warunek doświadczenia zawodowego zawiera także
doświadczenie praktyczne tj. wymóg nabycia, w trakcie tego doświadczenia zawodowego, określonych
umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań o określonym stopniu złożoności.
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
oceniane będą łączne zdolności techniczne lub zawodowe – w tym celu Wykonawcy składający ofertę wspólną
przedkładają jeden wspólny wykaz robót budowlanych oraz dowody, czy zostały wykonane należycie oraz jeden
wspólny wykaz osób).
3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 30/11/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 11/12/2017
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 30/11/2017
Czas lokalny: 11:30
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Powinno być:
Data: 11/12/2017
Czas lokalny: 11:30
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Zmianie ulega również Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z niektórymi załącznikami. SIWZ
dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/

