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Data: 10/10/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "EKO-SKAWA" sp. z o. o., Krajowy numer

identyfikacyjny 12057049200000, ul. ul. 3 Maja  , 34220   Maków Podhalański, woj. małopolskie,

państwo Polska, tel. 338 770 045, e-mail ekoskawa_makowpodh@vp.pl, faks 338 770 045.

Adres strony internetowej (url): www.ekoskawa.pl

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) Zdolność techniczna lub zawodowa

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu

w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: 1. wykonał co najmniej 1

robotę budowlaną, zbliżoną przedmiotem do przedmiotu zamówienia tj. projekt i budowa

obiektu komunalnego kubaturowego w konstrukcji żelbetowej np. Sortownia Odpadów,

Oczyszczalnia Ścieków, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), Stacja

Uzdatniania Wody o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł netto, w okresie ostatnich pięciu lat

przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i

podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane. 2. dysponuje lub będzie
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dysponował następującymi osobami: 1) Kierownik Zespołu Projektowego (Główny

Projektant): a) posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w

specjalności architektonicznej lub konstrukcyjnej lub odpowiadające im ważne uprawnienia

budowlane, w tym wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - w zakresie

projektowania, wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, b)

posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego przy projektowaniu, w tym:

uczestniczył w projektowaniu przynajmniej jednego obiektu komunalnego kubaturowego w

konstrukcji żelbetowej np. Sortownia Odpadów, Oczyszczalnia Ścieków, Punkt Selektywnej

Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), Stacja Uzdatniania Wody o wartości co najmniej 1

000 000,00 zł netto. 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: Zamawiający dopuszcza łączenie kilku

funkcji przez jedna osobę w przypadku posiadania kilku rodzaju uprawnień lub kwalifikacji.

W przypadku uprawnień dla ww. osób dopuszcza się odpowiadające im uprawnienia

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub

odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami

budowlanymi w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej,

Konfederacji Szwajcarskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –

stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem przepisu art. 12a

ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 z późn. zm.), przepisów ustawy o

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii

Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394 z późn. zm.) oraz przepisów art. 20a ustawy z

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa

oraz urbanistów (Dz. U. 2013 poz. 932, z późn. zm.).

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w

postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: 1. wykonał

co najmniej 1 robotę budowlaną, zbliżoną przedmiotem do przedmiotu zamówienia tj. projekt

i budowa obiektu komunalnego kubaturowego w konstrukcji żelbetowej np. Sortownia

Odpadów, Oczyszczalnia Ścieków, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

(PSZOK), Stacja Uzdatniania Wody o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł netto, w okresie

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
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przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały

wykonane. LUB 1.1. wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną, zbliżoną przedmiotem do

przedmiotu zamówienia tj. budowa obiektu komunalnego kubaturowego w konstrukcji

żelbetowej np. Sortownia Odpadów, Oczyszczalnia Ścieków, Punkt Selektywnej Zbiórki

Odpadów Komunalnych (PSZOK), Stacja Uzdatniania Wody o wartości co najmniej 1 000

000,00 zł netto, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty

budowlane zostały wykonane. I 1.2. wykonał co najmniej 1 usługę, zbliżoną przedmiotem

do przedmiotu zamówienia tj. dokumentację projektową obiektu komunalnego

kubaturowego w konstrukcji żelbetowej np. Sortownia Odpadów, Oczyszczalnia Ścieków,

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), Stacja Uzdatniania Wody o

wartości kosztorysowej co najmniej 1 000 000,00 zł netto, w okresie ostatnich trzech lat

przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. 2. dysponuje lub będzie

dysponował następującymi osobami: 1) Kierownik Zespołu Projektowego (Główny

Projektant): a) posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w

specjalności architektonicznej lub konstrukcyjnej lub odpowiadające im ważne uprawnienia

budowlane, w tym wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - w zakresie

projektowania, wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, b)

posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego przy projektowaniu, w tym:

uczestniczył w projektowaniu przynajmniej jednego obiektu komunalnego kubaturowego w

konstrukcji żelbetowej np. Sortownia Odpadów, Oczyszczalnia Ścieków, Punkt Selektywnej

Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), Stacja Uzdatniania Wody o wartości co

najmniej 1 000 000,00 zł netto 2) Kierownik Budowy: a) posiadający uprawnienia bez

ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w tym wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - w zakresie wystarczającym do

kierowania robotami budowlanymi w zakresie robót konstrukcyjno – budowlanych,

wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, b) posiadający łącznie

co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi, w

tym: przy co najmniej jednym obiekcie komunalnym kubaturowym w konstrukcji
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żelbetowej np. Sortownia Odpadów, Oczyszczalnia Ścieków, Punkt Selektywnej Zbiórki

Odpadów Komunalnych (PSZOK), Stacja Uzdatniania Wody o wartości co najmniej 1

000 000,00 zł netto, na stanowisku Kierownika Budowy (od początku budowy do jej

zakończenia – tj. przekazania do użytkowania) 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:

Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedna osobę w przypadku

posiadania kilku rodzaju uprawnień lub kwalifikacji. W przypadku uprawnień dla ww.

osób dopuszcza się odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje

zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności

nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o

Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem przepisu art. 12a ustawy Prawo

budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 z późn. zm.), przepisów ustawy o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii

Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394 z późn. zm.) oraz przepisów art. 20a

ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów

budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2013 poz. 932, z późn. zm.).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.

Punkt: III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU:

W ogłoszeniu jest: a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej potwierdzającej, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność

kredytową w wysokości 500 000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż miesiąc przed

upływem terminu składa ofert. b) wykaz 1 roboty budowlanej, zbliżonej przedmiotem do

przedmiotu zamówienia tj. projekt i budowa obiektu komunalnego kubaturowego w

konstrukcji żelbetowej np. Sortownia Odpadów, Oczyszczalnia Ścieków, Punkt

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), Stacja Uzdatniania Wody o

wartości co najmniej 1 000 000,00 zł netto, wykonanej nie wcześniej niż w okresie
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ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich

rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz którego robota została

wykonana, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej

SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy ta robota budowlana została

wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, 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. c) wykazu osób, skierowanych przez

Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, , w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług projektowych zgodnie z wymaganiami

określonymi w pkt 8.3.3.2. 1) SIWZ, oraz za kierowanie robotami budowlanymi

zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 8.3.3.2. 2) SIWZ 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,

sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: a) informacja banku lub spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej, że Wykonawca posiada środki

finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 500 000,00 zł, w okresie nie

wcześniejszym niż miesiąc przed upływem terminu składa ofert. b) wykazu 1 roboty

budowlanej, zbliżonej przedmiotem do przedmiotu zamówienia tj. projekt i budowa

obiektu komunalnego kubaturowego w konstrukcji żelbetowej np. Sortownia

Odpadów, Oczyszczalnia Ścieków, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych (PSZOK), Stacja Uzdatniania Wody o wartości co najmniej 1 000

000,00 zł netto, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,

miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz którego robota została wykonana,

sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ, z

załączeniem dowodów określających czy ta robota budowlana została wykonana

5 z 7



należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, 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. lub b1) wykazu 1 roboty budowlanej, zbliżonej

przedmiotem do przedmiotu zamówienia tj. budowa obiektu komunalnego

kubaturowego w konstrukcji żelbetowej np. Sortownia Odpadów, Oczyszczalnia

Ścieków, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), Stacja

Uzdatniania Wody o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł netto, wykonanej nie

wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert

w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i

podmiotu, na rzecz którego robota została wykonana, sporządzony według wzoru

stanowiącego załącznik nr 4a do niniejszej SIWZ, z załączeniem dowodów

określających czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności

informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidłowo ukończona, 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. i b2) wykazu 1 usługi, zbliżonej przedmiotem do przedmiotu

zamówienia tj. dokumentacja projektowa obiektu komunalnego kubaturowego w

konstrukcji żelbetowej np. Sortownia Odpadów, Oczyszczalnia Ścieków, Punkt

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), Stacja Uzdatniania Wody o

wartości kosztorysowej co najmniej 1 000 000,00 zł netto, wykonanej nie wcześniej

niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na

rzecz którego usługa została wykonana, sporządzony według wzoru stanowiącego

załącznik nr 4b do niniejszej SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy ta

usługa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi
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były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie

wykonawcy. c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji

zamówienia publicznego, , w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie

usług projektowych zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 8.3.3.2. 1) SIWZ,

oraz za kierowanie robotami budowlanymi zgodnie z wymaganiami określonymi

w pkt 8.3.3.2. 2) SIWZ 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,

sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 i 5a do SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu:

W ogłoszeniu jest: Data: 2018-10-26, godzina: 11:00,

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-11-02, godzina: 11:00,
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