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II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: a) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że wykonał, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
przynajmniej 1 robotę budowlaną, o wartości min. 10.000.000,00 zł brutto przedmiotem,
której były roboty: - polegające na budowie oczyszczalni ścieków wraz z ciągiem
technologicznym o przepustowości min. 500 m3/dobę, o konstrukcji z żelbetu – w sposób
należyty, wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, lub polegające na rozbudowie oczyszczalni ścieków wraz z ciągiem technologicznym o
przepustowość min. 500 m3/dobę, o konstrukcji z żelbetu – w sposób należyty, wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca nie może
sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla wykazania spełniania
przedmiotowego warunku w zakresie wymaganej roboty referencyjnej. W przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia warunek dotyczący
zdolności technicznej i zawodowej, o którym mowa powyżej w pkt. 8.1.2. a) SIWZ zostanie
spełniony wyłącznie, jeżeli jeden z wykonawców ( tj. wykonawca lub jeden z konsorcjantów
lub jeden podmiot udostępniający zasoby) spełni warunek samodzielnie. Wartości podane w
dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez
Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień opublikowania
ogłoszenia o niniejszym zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ocena warunków
nastąpi zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte we wstępnym
oświadczeniu informacyjnym, a następnie potwierdzonych w dokumentach lub
oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. b)
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej jeżeli wykaże, że
w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał : co najmniej 1 pełnobranżową
dokumentację projektową w zakresie: - budowy oczyszczalni ścieków wraz z ciągiem
technologicznym o przepustowości min. 500 m3/dobę, o konstrukcji z żelbetu, lub rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z ciągiem technologicznym o przepustowość min. 500
m3/dobę, o konstrukcji z żelbetu, która uzyskała decyzje pozwolenia na budowę. Przez
dokumentację pełnobranżową należy rozumieć dokumentację projektową obejmującą, co
najmniej branże: konstrukcyjną, drogową, sanitarną, elektryczna i technologiczną.

Wykonawca nie może sumować wartości kilku dokumentacji projektowych o mniejszym
zakresie dla wykazania spełniania przedmiotowego warunku w zakresie wymaganej usługi
referencyjnej. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia
warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, o którym mowa powyżej w pkt. 8.1.2.
b) SIWZ zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli jeden z wykonawców ( tj. wykonawca lub jeden
z konsorcjantów lub jeden podmiot udostępniający zasoby) spełni warunek samodzielnie.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych
niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień
opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Ocena warunków nastąpi zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje
zawarte we wstępnym oświadczeniu informacyjnym, a następnie potwierdzonych w
dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona. Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia doświadczenia
opisanego w pkt. 8.1.2 a) i 8.1.2.b), tj. zaprojektowania z wykonaniem robót budowlanych
(czyli doświadczenia w realizacji zamówienia w systemie „zaprojektuj-wybuduj”), z
zastrzeżeniem spełnienia wymagań minimalnych określonych w SIWZ. c) Wykonawca spełni
ten warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. L.p.
Stanowisko Wymagana min. liczba osób Wymagane uprawnienia budowlane 1 Kierownik
budowy 1 Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń. 2. Kierownik robót 1 Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych . Wymagane doświadczenie –
kierownik robót musi wykazać się doświadczeniem zawodowym polegającym na pełnieniu
funkcji kierownika budowy lub robót na co najmniej jednej robocie budowlanej, w skład
której wchodziła budowa lub rozbudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 500
m3/dobę. 3. Projektant branży konstrukcyjnej 1 Uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Wymagane doświadczenie –
projektant musi wykazać się doświadczeniem zawodowym polegającym na wykonaniu co
najmniej 1 projektu branżowego w ramach dokumentacji projektowej budowy lub rozbudowy
oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 500 m3/dobę 4. Projektant branży sanitarnej 1
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych . Wymagane doświadczenie – projektant musi wykazać się doświadczeniem
zawodowym polegającym na wykonaniu co najmniej 1 projektu branżowego w ramach
dokumentacji projektowej budowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości
min. 500 m3/dobę Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony również w przypadku,
gdy Wykonawca będzie dysponował jedną osobą posiadającą uprawnienia i doświadczenie
określone powyżej zarówno w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, jak i w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zarówno w zakresie uprawnień projektowych
jak i do kierowania robotami budowlanymi. W przypadku warunku zdolności technicznej lub
zawodowej, w zakresie dysponowania osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi,
zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) oraz
uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1202, z późn. zm.), zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska
państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie 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 przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia warunek dotyczący zdolności technicznej i
zawodowej, o którym mowa powyżej w pkt. 8.1.2.c) SIWZ może zostać spełniony wspólnie.
Ocena warunków nastąpi zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje
zawarte we wstępnym oświadczeniu informacyjnym, a następnie potwierdzonych w
dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: a) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że wykonał, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
przynajmniej 1 robotę budowlaną, o wartości min. 10.000.000,00 zł brutto przedmiotem,
której były roboty: - polegające na budowie oczyszczalni ścieków wraz z ciągiem
technologicznym o przepustowości min. 500 m3/dobę, o konstrukcji z żelbetu – w sposób
należyty, wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, lub polegające na rozbudowie oczyszczalni ścieków wraz z ciągiem technologicznym o
przepustowość min. 500 m3/dobę, o konstrukcji z żelbetu – w sposób należyty, wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca nie może
sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla wykazania spełniania
przedmiotowego warunku w zakresie wymaganej roboty referencyjnej. W przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia warunek dotyczący
zdolności technicznej i zawodowej, o którym mowa powyżej w pkt. 8.1.2. a) SIWZ zostanie
spełniony wyłącznie, jeżeli jeden z wykonawców ( tj. wykonawca lub jeden z konsorcjantów
lub jeden podmiot udostępniający zasoby) spełni warunek samodzielnie. Wartości podane w
dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez
Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień opublikowania
ogłoszenia o niniejszym zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ocena warunków
nastąpi zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte we wstępnym
oświadczeniu informacyjnym, a następnie potwierdzonych w dokumentach lub
oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. b)
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej jeżeli wykaże, że
w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał : co najmniej 1 pełnobranżową
dokumentację projektową w zakresie: - budowy oczyszczalni ścieków wraz z ciągiem
technologicznym o przepustowości min. 500 m3/dobę, o konstrukcji z żelbetu, lub rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z ciągiem technologicznym o przepustowość min. 500
m3/dobę, o konstrukcji z żelbetu, która uzyskała decyzje pozwolenia na budowę. Przez
dokumentację pełnobranżową należy rozumieć dokumentację projektową obejmującą, co
najmniej branże: konstrukcyjną, drogową, sanitarną, elektryczna i technologiczną.
Wykonawca nie może sumować wartości kilku dokumentacji projektowych o mniejszym
zakresie dla wykazania spełniania przedmiotowego warunku w zakresie wymaganej usługi
referencyjnej. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia
warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, o którym mowa powyżej w pkt. 8.1.2.
b) SIWZ zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli jeden z wykonawców ( tj. wykonawca lub jeden
z konsorcjantów lub jeden podmiot udostępniający zasoby) spełni warunek samodzielnie.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych

niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień
opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Ocena warunków nastąpi zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje
zawarte we wstępnym oświadczeniu informacyjnym, a następnie potwierdzonych w
dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona. Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia doświadczenia
opisanego w pkt. 8.1.2 a) i 8.1.2.b), tj. zaprojektowania z wykonaniem robót budowlanych
(czyli doświadczenia w realizacji zamówienia w systemie „zaprojektuj-wybuduj”), z
zastrzeżeniem spełnienia wymagań minimalnych określonych w SIWZ. c) Wykonawca spełni
ten warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. L.p.
Stanowisko Wymagana min. liczba osób Wymagane uprawnienia budowlane 1 Kierownik
budowy 1 Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń. 2. Kierownik robót 1 Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych . Wymagane doświadczenie –
kierownik robót musi wykazać się doświadczeniem zawodowym polegającym na pełnieniu
funkcji kierownika budowy lub robót na co najmniej jednej robocie budowlanej, w skład
której wchodziła budowa lub rozbudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 500
m3/dobę. 3. Projektant branży konstrukcyjnej 1 Uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Wymagane doświadczenie –
projektant musi wykazać się doświadczeniem zawodowym polegającym na wykonaniu co
najmniej 1 projektu branżowego w ramach dokumentacji projektowej budowy lub rozbudowy
oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 500 m3/dobę 4. Projektant branży sanitarnej 1
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych . Wymagane doświadczenie – projektant musi wykazać się doświadczeniem
zawodowym polegającym na wykonaniu co najmniej 1 projektu branżowego w ramach
dokumentacji projektowej budowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości
min. 500 m3/dobę Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony również w przypadku,
gdy Wykonawca będzie dysponował jedną osobą posiadającą uprawnienia i doświadczenie
określone powyżej zarówno w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, jak i w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zarówno w zakresie uprawnień projektowych
jak i do kierowania robotami budowlanymi. W przypadku warunku zdolności technicznej lub
zawodowej, w zakresie dysponowania osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi,
zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) oraz
uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1202, z późn. zm.), zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska
państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). Jednocześnie biorąc pod uwagę,
że w ramach przedmiotowego zamówienia nie będą realizowane czynności, dla których

wymagane są uprawnienia do kierowania robotami gazowymi, Zamawiający wyjaśnia, że
uzna za równoważne uprawnienia budowlane wskazane dla kierownika robót, które nie
obejmują uprawnień w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
gazowych. W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia również, że uzna za równoważne
uprawnienia wskazane dla projektanta branży sanitarnej, które nie obejmują uprawnień w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych. Ponadto
Zamawiający wyjaśnia, że powyższe wyjaśnienia modyfikują opis kryteriów, którymi
Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, w ramach kryterium pn.
„doświadczenie kierownika robót”. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielnie zamówienia warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, o którym mowa
powyżej w pkt. 8.1.2.c) SIWZ może zostać spełniony wspólnie. Ocena warunków nastąpi
zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte we wstępnym
oświadczeniu informacyjnym, a następnie potwierdzonych w dokumentach lub
oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.
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: 2019-08-19, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2019-08-22, godzina: 11:00,

