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Ogłoszenie nr 540014341-N-2019 z dnia 23-01-2019 r.
Oborniki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 500645-N-2019
Data: 04/01/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach sp. z o. o., Krajowy numer
identyfikacyjny 63021851800000, ul. ul. Staszica , 64600 Oborniki, woj. wielkopolskie, państwo
Polska, tel. 612 961 502, e-mail sekretariat@pwik-oborniki.pl, faks 612 961 502.
Adres strony internetowej (url): http://www.pwik-oborniki.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: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków:
zamawiający uzna, że wykonawca spełnia niniejszy warunek wówczas, jeżeli wykaże, że w
odniesieniu do: Część 1: Modernizacja i przebudowa przepompowni ścieków ul. Spacerowa w
Obornikach: a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedno zamówienie
o wartości minimum 1,5 mln. zł brutto, którego przedmiotem były roboty budowlane obejmujące
budowę lub/i rozbudowę lub/i przebudowę lub/i modernizację przepompowni lub tłoczni
ścieków, b) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Kierownik budowy - osoba posiadająca następujące kwalifikacje:

uprawnienia budowlane do
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kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych,

minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty uzyskania

uprawnień) w tym jako kierownik budowy na co najmniej jednej robocie budowlanej o
wartości minimum 1,5 mln. zł brutto obejmującej budowę lub/i rozbudowę lub/i przebudowę
lub/i modernizację przepompowni lub tłoczni ścieków, Kierownik robót elektrycznych - osoba
posiadająca następujące kwalifikacje:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych,

minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty

uzyskania uprawnień). Część 2: Budowa wiaty nad istniejącym składowiskiem osadu
odwodnionego wraz z wagą samochodową: a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie co najmniej jedno zamówienie o wartości minimum 1 mln. zł brutto, którego
przedmiotem były roboty budowlane obejmujące budowę obiektu kubaturowego o
powierzchni użytkowej min. 1000 m2 lub rozbudowę obiektu kubaturowego o powierzchni
użytkowej rozbudowywanej części min. 1000 m2, b) dysponuje lub będzie dysponował
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Kierownik budowy - osoba posiadająca
następujące kwalifikacje:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

minimum 5-letnie

doświadczenie zawodowe (liczone od daty uzyskania uprawnień). Przez uprawnienia
budowlane należy rozumieć: uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa
lub odpowiednie kwalifikacje zdobyte za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 ze zm.).
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: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie
warunków: zamawiający uzna, że wykonawca spełnia niniejszy warunek wówczas, jeżeli
wykaże, że w odniesieniu do: Część 1: Modernizacja i przebudowa przepompowni ścieków ul.
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Spacerowa w Obornikach: a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co
najmniej jedno zamówienie o wartości minimum 1,5 mln. zł brutto, którego przedmiotem
były roboty budowlane obejmujące budowę lub/i rozbudowę lub/i przebudowę lub/i
modernizację przepompowni lub tłoczni ścieków, b) dysponuje lub będzie dysponował
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Kierownik budowy - osoba posiadająca
następujące kwalifikacje:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

minimum 5-letnie

doświadczenie zawodowe (liczone od daty uzyskania uprawnień) w tym jako kierownik
budowy na co najmniej jednej robocie budowlanej o wartości minimum 1,5 mln. zł brutto
obejmującej budowę lub/i rozbudowę lub/i przebudowę lub/i modernizację przepompowni
lub tłoczni ścieków, Kierownik robót elektrycznych - osoba posiadająca następujące
kwalifikacje:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych,

minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty

uzyskania uprawnień). Część 2: Budowa wiaty nad istniejącym składowiskiem osadu
odwodnionego wraz z wagą samochodową: a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie co najmniej jedno zamówienie o wartości minimum 1 mln. zł brutto, którego
przedmiotem były roboty budowlane obejmujące budowę obiektu kubaturowego o
powierzchni użytkowej min. 700 m2 lub rozbudowę obiektu kubaturowego o powierzchni
użytkowej rozbudowywanej części min. 700 m2, b) dysponuje lub będzie dysponował
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Kierownik budowy - osoba posiadająca
następujące kwalifikacje:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

minimum 5-letnie

doświadczenie zawodowe (liczone od daty uzyskania uprawnień). Przez uprawnienia
budowlane należy rozumieć: uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa
lub odpowiednie kwalifikacje zdobyte za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 ze zm.).
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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: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu: Data: 2019-02-13, godzina: 14:00, Skrócenie terminu składania
wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu > język polski
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-02-15, godzina: 14:00, Skrócenie
terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać
powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
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