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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: Wykonawca, który wykaże: - wykonanie co najmniej 1 (jednego) zadania wykonanego nie wcześniej niż w okresie 

ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - z 

których: • co najmniej jedno zadanie było robotą budowlaną obejmującą budowę i/lub odbudowę i/lub rozbudowę i/lub modernizację i/lub 

przebudowę części osadowej oczyszczalni ścieków, w której zakres przedmiotowy wchodziła między innymi instalacja suszenia osadów o 

wydajności 12Mg odseparowanej wody/dobę, - wykonanie co najmniej łącznie 1 (jednego) zadania wykonanego nie wcześniej niż w okresie 

ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z 

których: • co najmniej jedno zadanie - usługę polegającą na wykonaniu wielobranżowego projektu wykonawczego budowy i/lub odbudowy 

i/lub rozbudowy i/lub modernizacji i/lub przebudowy oczyszczalni ścieków, obejmujący swoim zakresem instalację suszenia osadów o 

wydajności 12 Mg odseparowanej wody/dobę. - dysponuje osobami, które będą skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, 

spełniającymi następujące wymagania: • jedną osobą z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów*. Projektant musi mieć co najmniej 10 (dziesięć) lat doświadczenia w pełnieniu funkcji projektanta. • jedną osobą 

z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*; • jedną osobą z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*; • jedną osobą na stanowisko Kierownika Budowy z uprawnieniami do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*; osoba przewidziana 

na to stanowisko musi mieć co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika robót instalacyjnych. • jedną osobą na 

stanowisko kierownika robót z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej 

lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*. • jedną osobą na stanowisko 

kierownika robót z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów*; (*)Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 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 
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oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 

2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65) 

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca, który wykaże: - wykonanie co najmniej 1 (jednego) zadania wykonanego nie wcześniej niż w 

okresie ostatnich 8 (ośmiu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - z 

których: • co najmniej jedno zadanie było robotą budowlaną obejmującą budowę i/lub odbudowę i/lub rozbudowę i/lub modernizację i/lub 

przebudowę części osadowej oczyszczalni ścieków, w której zakres przedmiotowy wchodziła między innymi instalacja suszenia osadów o 

wydajności co najmniej 12Mg odseparowanej wody/dobę, - wykonanie co najmniej 1 (jednego) zadania wykonanego nie wcześniej niż w 

okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z 

których: • co najmniej jedno zadanie - usługę polegającą na wykonaniu wielobranżowego projektu wykonawczego budowy i/lub odbudowy 

i/lub rozbudowy i/lub modernizacji i/lub przebudowy oczyszczalni ścieków, obejmujący swoim zakresem instalację suszenia osadów o 

wydajności co najmniej 12 Mg odseparowanej wody/dobę. - dysponuje osobami, które będą skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, 

spełniającymi następujące wymagania: • jedną osobą z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów*. Projektant musi mieć co najmniej 10 (dziesięć) lat doświadczenia w pełnieniu funkcji projektanta. • jedną osobą 

z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*; • jedną osobą z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*; • jedną osobą na stanowisko kierownika robót z uprawnieniami do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*; osoba przewidziana 

na to stanowisko musi mieć co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika robót instalacyjnych. • jedną osobą na 

stanowisko Kierownika Budowy z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- 

budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*. • jedną osobą na 

stanowisko kierownika robót z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów*; (*)Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 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 z dnia 

22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 65). 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III 

Punkt: 5.1) 

W ogłoszeniu jest: a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z 

załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 

zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 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, wg załącznika nr 6 do SIWZ oraz 

wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 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, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o 

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych 
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referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wg załącznika nr 7 do SIWZ; b) wykaz osób, skierowanych 

przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, 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 wg załącznika nr 8 do SIWZ, c) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej 

potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed 

upływem terminu składania ofert, d) potwierdzenia, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego 

W ogłoszeniu powinno być: a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 (ośmiu) lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z 

załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 

zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 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, wg załącznika nr 6 do SIWZ oraz 

wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 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, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o 

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych 

referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wg załącznika nr 7 do SIWZ; b) wykaz osób, skierowanych 

przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, 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 wg załącznika nr 8 do SIWZ, c) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej 

potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed 

upływem terminu składania ofert, d) potwierdzenia, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-02-04, godzina: 12:00 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-02-18, godzina: 12:00 
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Drukuj
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