
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 22452-2015 z dnia 2015-01-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Dzierżoniów

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje roboty budowlane pn. Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w 

ul. Piłsudskiego w Dzierżoniowie, wchodzące w zakres projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 

na terenie gmin...

Termin składania ofert: 2015-02-20 

Numer ogłoszenia: 28782 - 2015; data zamieszczenia: 09.02.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 22452 - 2015 data 30.01.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów, woj. dolnośląskie, tel. 

074 8323701 do 04, fax. 074 8323705.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2). 

W ogłoszeniu jest: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego 

warunku Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wykonał przynajmniej 2 roboty budowlane, polegające na budowie/rozbudowie/przebudowie sieci 

kanalizacji grawitacyjnej, o długości co najmniej 0,25 km każda (bez przyłączy). (w przypadku 

wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, 

oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie - w tym celu Wykonawcy składający ofertę 

wspólną przedkładają jeden wspólny wykaz robót budowlanych oraz dowody, czy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie). 

W ogłoszeniu powinno być: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tego warunku Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed 

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

okresie, wykonał przynajmniej 2 roboty budowlane, polegające na 

budowie/rozbudowie/przebudowie sieci kanalizacji grawitacyjnej, o długości co najmniej 0,15 km 

każda (bez przyłączy). (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o 

udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie - w tym 
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celu Wykonawcy składający ofertę wspólną przedkładają jeden wspólny wykaz robót 

budowlanych oraz dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie). 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4). 

W ogłoszeniu jest: Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tego warunku Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje/będzie dysponował 

następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako: a) Kierownik 

budowy, posiadający: - uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.) oraz zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578, z późn. 

zm.) lub odpowiadające im ważne 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. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 

r., Nr 63, poz. 394, z późn. zm.), - doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót 

branży sanitarnej na przynajmniej 2 robotach budowlanych, polegające na 

budowie/rozbudowie/przebudowie sieci kanalizacji grawitacyjnej, o długości co najmniej 0,25 km 

każda (bez przyłączy); (...) (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców 

o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie łączne dysponowanie osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia - w tym celu Wykonawcy składający ofertę wspólną przedkładają jeden 

wspólny wykaz osób). 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. 

W ogłoszeniu powinno być: Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania 

oceny spełniania tego warunku Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje/będzie 

dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako: 

a) Kierownik robót branży sanitarnej, posiadający: - uprawnienia budowlane do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami 

budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
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wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodne z przepisami ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.) oraz 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578, z 

późn. zm.) lub odpowiadające im ważne 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. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. 

U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394, z późn. zm.), - doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik 

robót branży sanitarnej na przynajmniej 2 robotach budowlanych, polegające na 

budowie/rozbudowie/przebudowie sieci kanalizacji grawitacyjnej, o długości co najmniej 0,15 km 

każda (bez przyłączy); (...) (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców 

o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie łączne dysponowanie osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia - w tym celu Wykonawcy składający ofertę wspólną przedkładają jeden 

wspólny wykaz osób). 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. UWAGA: Zgodnie z art. 42 Prawa Budowlanego, 

Zamawiający zapewni objęcie kierownictwa budowy nad robotami. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6). 

W ogłoszeniu jest: Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) (...) 6. Wykonawca 

może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w 

trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres potrzeby 

wykonania zamówienia. (...). 

W ogłoszeniu powinno być: Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) (...) 6. 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w 

takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami 
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w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

potrzeby wykonania zamówienia. UWAGA: Zamawiający żąda aby wykonawca polegający na 

wiedzy i doświadczeniu podmiotów trzecich, zakres obejmujący wiedzę i doświadczenie 

niezbędne do spełnienie warunku udziału, wykonywał podmiotem trzecim jako podwykonawcą 

lub innym podwykonawcą, który spełnia warunek wiedzy i doświadczenia w stopniu nie 

mniejszym niż podmiot trzeci na który powołuje się wykonawca. (...). 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.16). 

W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: 1. Projekt pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na 

terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I, współfinansowany ze środków Funduszu 

Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 2. Zamawiający 

wykluczy z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat 

przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, 

w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o 

udzielenie niniejszego zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki 

techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu 

obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia 

obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 3. Termin wykonania 

zamówienia. 1) Termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy. 2) Termin zakończenia: 24 

tygodnie od dnia podpisania umowy. 3) Wykonawca może skrócić wskazany przez 

Zamawiającego termin wykonania zamówienia maksymalnie o 1, 2, 3 lub 4 tygodnie. 

W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania 

projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Projekt pn. Uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I, współfinansowany ze 

środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 2. 

Termin wykonania zamówienia. 1) Termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy. 2) Termin 

zakończenia: 24 tygodnie od dnia podpisania umowy. 3) Wykonawca może skrócić wskazany 

przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia maksymalnie o 1, 2, 3 lub 4 tygodnie. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5). 

W ogłoszeniu jest: Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tego warunku Wykonawca powinien posiadać środki finansowe lub zdolność 

kredytową w wysokości co najmniej 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). (w 

przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 
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zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu 

dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich 

wykazywać będą spełnianie tego warunku). W przypadku złożenia przez Wykonawców 

dokumentów dotyczących zaświadczeń z banku zawierających dane w innych walutach niż PLN, 

Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku 

Polskiego (NBP) opublikowany na dzień wystawienia zaświadczenia. Kursy walut dostępne są 

pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?

f=/statystyka/kursy.html. Jeśli w dniu wystawienia zaświadczenia nie była opublikowana tabela 

średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich 

opublikowanej bezpośrednio przed dniem wystawienia zaświadczenia. 

W ogłoszeniu powinno być: Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania 

oceny spełniania tego warunku Wykonawca powinien posiadać środki finansowe lub zdolność 

kredytową w wysokości co najmniej 400 000 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100). (w 

przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 

zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu 

dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich 

wykazywać będą spełnianie tego warunku). W przypadku złożenia przez Wykonawców 

dokumentów dotyczących zaświadczeń z banku zawierających dane w innych walutach niż PLN, 

Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku 

Polskiego (NBP) opublikowany na dzień wystawienia zaświadczenia. Kursy walut dostępne są 

pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?

f=/statystyka/kursy.html. Jeśli w dniu wystawienia zaświadczenia nie była opublikowana tabela 

średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich 

opublikowanej bezpośrednio przed dniem wystawienia zaświadczenia. 
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