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Ogłoszenie nr 540109848-N-2020 z dnia 23-06-2020 r.
Marki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 547008-N-2020
Data: 08/06/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wodociąg Marecki Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 14872321000000, ul. ul. Żeromskiego
30, 05-270 Marki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 7714693, e-mail
biuro@wodociagmarecki.pl, faks 227 813 532.
Adres strony internetowej (url): www.wodociagmarecki.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: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: O udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności
technicznej lub zawodowej: Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, co najmniej: - dwa zakończone
zadania, z których każde obejmowało budowę kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej lub deszczowej o
długości co najmniej 700m, na terenie miasta (Miasto: jednostka osadnicza o przewadze zwartej
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zabudowy i funkcjach nierolniczych, posiadająca prawa miejskie bądź status miasta nadany w
trybie określonym odrębnymi przepisami. [źródło definicji - ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o
urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1443, z
późn. zm.)]); - jedno zakończone zadanie obejmujące budowę sieciowej pompowni ścieków w
technologii studni zapuszczanej wraz z przewodem tłocznym; - jedno zakończone zadanie, w
zakresie którego było wykonanie w technologii bezwykopowej odcinka kanalizacji grawitacyjnej
w rurze stalowej osłonowej o średnicy rury stalowej co najmniej 323mm i długości nie mniejszej
niż 40 m na głębokości nie mniejszej niż 2,5m pod drogą krajową lub wojewódzką z utrzymaniem
ciągłości ruchu;__ b) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
posiadającymi następujące kwalifikacje i doświadczenie: i) Kierownik Budowy – powinien
spełniać następujące wymagania: - w okresie ostatnich 5 lat pełnił funkcję kierownika budowy
przy realizacji: • co najmniej jednego zakończonego zadania, które obejmowało budowę
kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej lub deszczowej o długości co najmniej 700m, na terenie
miasta, • co najmniej jednego zakończonego zadania, w którego zakresie była budowa sieciowej
pompowni ścieków wraz z przewodem tłocznym; - posiadać uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające
im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów lub uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania, uprawniające do pełnienia
funkcji kierownika budowy w zakresie budowy sieci i urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z
prawem polskim;__ ii) Kierownik Robót Sanitarnych – powinien spełniać następujące
wymagania: - w okresie ostatnich 5lat pełnił funkcję kierownika robót sanitarnych lub kierownika
budowy przy realizacji co najmniej jednego zakończonego zamówienia na roboty budowlane, w
którego zakresie była budowa kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej lub deszczowej), o łącznej
długości kanalizacji grawitacyjnej w wykazanych zamówieniach nie mniejszej niż 700 m; posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących
przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia według przepisów kraju ich
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uzyskania, uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie budowy sieci i
urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z prawem polskim;__ iii) Kierownik Robót Elektrycznych –
powinien spełniać następujące wymagania: - w okresie ostatnich 5 lat pełnił funkcję kierownika
robót elektrycznych przy minimum jednym zakończonym zamówieniu na roboty budowlane z
zakresu gospodarki wodno-ściekowej, - posiadać uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie
obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia według
przepisów kraju ich uzyskania, które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót
elektrycznych przy realizacji robót budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych i urządzeń
elektroenergetycznych zgodnie z prawem polskim;__ c) Zamawiający wymaga, aby osoby
wymienione w pkt. 7.2.3) b) władały językiem polskim przynajmniej w stopniu
komunikatywnym w mowie i piśmie, w innym przypadku Wykonawca zatrudni na własny
koszt tłumacza języka polskiego, zapewniającego stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach
między Zamawiającym, a personelem Wykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca powinien
zobowiązać się, iż zatrudni na własny koszt tłumacza języka polskiego;__ d) W przypadku
dysponowania osobą będącą obywatelem państw członkowskich, tj. Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwestie
uprawnień należy rozpatrywać z uwzględnieniem art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 1186 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia
2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jedn.
Dz.U. z 2019r., poz. 1117 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(tekst jedn. Dz.U z 2016r., poz. 65 z późn. 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
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia,
oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny, kadrowy, wiedza, doświadczenie.

23.06.2020, 10:44

Firefox

4z6

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/c0cf5e98-37e1-4f62-bc38-eefa39...

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: O
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej: Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, co najmniej:
- dwa zakończone zadania, z których każde obejmowało budowę kanalizacji grawitacyjnej
sanitarnej lub deszczowej o długości co najmniej 700m, na terenie miasta (Miasto: jednostka
osadnicza o przewadze zwartej zabudowy i funkcjach nierolniczych, posiadająca prawa
miejskie bądź status miasta nadany w trybie określonym odrębnymi przepisami. [źródło
definicji - ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów
fizjograficznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1443, z późn. zm.)]); - jedno zakończone zadanie
obejmujące budowę sieciowej pompowni ścieków wraz z przewodem tłocznym; - jedno
zakończone zadanie, w zakresie którego było wykonanie w technologii bezwykopowej
odcinka kanalizacji grawitacyjnej w rurze stalowej osłonowej o średnicy rury stalowej co
najmniej 323mm i długości nie mniejszej niż 40 m na głębokości nie mniejszej niż 2,5m pod
drogą krajową lub wojewódzką z utrzymaniem ciągłości ruchu;__ b) dysponuje osobami,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi następujące
kwalifikacje i doświadczenie: i) Kierownik Budowy – powinien spełniać następujące
wymagania: - w okresie ostatnich 5 lat pełnił funkcję kierownika budowy przy realizacji: •
co najmniej jednego zakończonego zadania, które obejmowało budowę kanalizacji
grawitacyjnej sanitarnej lub deszczowej o długości co najmniej 700m, na terenie miasta, • co
najmniej jednego zakończonego zadania, w którego zakresie była budowa sieciowej
pompowni ścieków wraz z przewodem tłocznym; - posiadać uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia według przepisów kraju ich
uzyskania, uprawniające do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie budowy sieci i
urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z prawem polskim;__ ii) Kierownik Robót Sanitarnych –
powinien spełniać następujące wymagania: - w okresie ostatnich 5lat pełnił funkcję
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kierownika robót sanitarnych lub kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednego
zakończonego zamówienia na roboty budowlane, w którego zakresie była budowa
kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej lub deszczowej), o łącznej długości kanalizacji
grawitacyjnej w wykazanych zamówieniach nie mniejszej niż 700 m; - posiadać
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie
obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia
według przepisów kraju ich uzyskania, uprawniające do pełnienia funkcji kierownika
robót w zakresie budowy sieci i urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z prawem polskim;__
iii) Kierownik Robót Elektrycznych – powinien spełniać następujące wymagania: - w
okresie ostatnich 5 lat pełnił funkcję kierownika robót elektrycznych przy minimum
jednym zakończonym zamówieniu na roboty budowlane z zakresu gospodarki wodnościekowej, - posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących
przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia według
przepisów kraju ich uzyskania, które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót
elektrycznych przy realizacji robót budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych i
urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z prawem polskim;__ c) Zamawiający wymaga,
aby osoby wymienione powyżej władały językiem polskim przynajmniej w stopniu
komunikatywnym w mowie i piśmie, w innym przypadku Wykonawca zatrudni na własny
koszt tłumacza języka polskiego, zapewniającego stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach
między Zamawiającym, a personelem Wykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca
powinien zobowiązać się, iż zatrudni na własny koszt tłumacza języka polskiego;__ d) W
przypadku dysponowania osobą będącą obywatelem państw członkowskich, tj. Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskiego Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, kwestie uprawnień należy rozpatrywać z uwzględnieniem art. 12 a ustawy
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z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 1186 z późn.
zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów
oraz inżynierów budownictwa (tekst jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 1117 z późn. zm.) oraz
ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz.U z 2016r.,
poz. 65 z późn. 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 przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego
zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny, kadrowy, wiedza,
doświadczenie.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-06-25, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-01, godzina: 10:00,
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