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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: 1. doświadczenie: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek,

jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co

najmniej: jedno zadanie o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, tj. jedną robotę

budowlaną , polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie lub modernizacji oczyszczalni

ścieków o przepustowości nie mniejszej niż Qd,śr = 300 m3/dobę i wartości nie mniejszej niż

2.000.000,00 zł brutto. Wykonawca winien złożyć dowody potwierdzające, że roboty te zostały

wykonane należycie i prawidłowo zakończone. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie

złożonego w ofercie oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VIII.A pkt 4 ppkt 1) SIWZ
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(załącznik nr 2 Do SIWZ). Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w w rozdziale

VIII.B pkt 1 ppkt 1) SIWZ, złożonego przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego

(załącznik nr 6 Do SIWZ). 2. osoby skierowane do realizacji zamówienia: Zamawiający uzna,

że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje następującymi osobami,

pełniącymi samodzielne funkcje techniczne w budownictwie: 1) Kierownik budowy/robót,

posiadający: a) co najmniej od 5 lat uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne

odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

oraz jest zrzeszony we właściwej Izbie Inżynierów (kopię posiadanych uprawnień należy

dostarczyć przed podpisaniem umowy) b) doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika

budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej w

okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert na co najmniej: - jednej

inwestycji obejmującej: budowę lub/i przebudowę lub/i rozbudowę lub/i modernizację

oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 300 m3/dobę lub - dwóch inwestycji

ogółnobudowlanych obejmujących budowę lub / i przebudowę lub / i rozbudowę lub / i

modernizację pompowni/przepompowni, stacji uzdatniania wody wg kategorii XXX

określonej w ustawie Prawo budowlane, o koszcie nie mniejszym niż 100.000,00 zł brutto

każda; 2) Kierownik budowy/robót budowlanych, posiadający: a) co najmniej od 5 lat

uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji w budownictwie w specjalności

konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących

przepisów ustawy Prawo Budowlane lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest zrzeszony we właściwej Izbie Inżynierów

(kopię posiadanych uprawnień należy dostarczyć przed podpisaniem umowy) b)

doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora

nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjnobudowlanej w okresie ostatnich 10 lat przed

upływem terminu składania ofert na co najmniej: - jednej inwestycji obejmującej: budowę

lub/i przebudowę lub/i rozbudowę lub/i modernizację oczyszczalni ścieków o przepustowości

nie mniejszej niż 300 m3/dobę lub - dwóch inwestycji ogółno-budowlanych obejmujących

budowę lub / i przebudowę lub / i rozbudowę lub / i modernizację pompowni/przepompowni,

stacji uzdatniania wody wg kategorii XXX określonej w ustawie Prawo budowlane, o koszcie

nie mniejszy niż 100.000,00 zł brutto każda; 3) Kierownik robót elektrycznych, posiadający:

a) co najmniej od 5 lat uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
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instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

bez ograniczeń lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie

obowiązujących przepisów ustawy Prawo Budowlane lub ważne uprawnienia budowlane

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest zrzeszony we

właściwej Izbie Inżynierów (kopię posiadanych uprawnień należy dostarczyć przed

podpisaniem umowy) b) doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru

inwestorskiego lub kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych i AKPiA w

okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert na co najmniej: - jednej

inwestycji obejmującą budowę sieci kabli zewnętrznych, instalacji technologicznych

wewnętrznych lub zewnętrznych, automatyki i układów AKPiA podczas budowy lub/i

modernizacji lub/i rozbudowy lub/i przebudowy oczyszczalni ścieków lub stacji uzdatniania

wody, lub - dwóch inwestycjach ogólnobudowlanych obejmujących budowę lub / i

przebudowę lub / i rozbudowę lub / i modernizację pompowni/przepompowni, stacji

uzdatniania wody wg kategorii XXX określonej w ustawie Prawo budowlane, o koszcie nie

mniejszym niż 100.000,00 zł brutto każda. Wykonawca przedstawi datę uzyskania

uprawnień oraz wykaże, przy jakich robotach ww osoby zdobył doświadczenie zawodowe.

Zastrzega się, że jedna z osób wymienionych w ppkt 1) i 2) będzie pełniła funkcję

Kierownika Budowy nad realizacją niniejszego zadania. Kierownik Budowy zostanie

wskazany przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy z Zamawiającym. Ocena

spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia, o którym

mowa w rozdziale VIII.A pkt 4 ppkt 1) SIWZ (załącznik nr 2 Do SIWZ). Następnie na

podstawie dokumentu o którym mowa w w rozdziale VIII.B pkt 1 ppkt 2 SIWZ, złożonego

przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego (załącznik nr 7 Do SIWZ).

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 1. doświadczenie: Zamawiający uzna,

że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich

dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej: jedno zadanie o charakterze

podobnym do przedmiotu zamówienia, tj. jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie,

rozbudowie lub przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości nie

mniejszej niż Qd,śr = 300 m3/dobę i wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł brutto.

Wykonawca winien złożyć dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane

należycie i prawidłowo zakończone. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie

złożonego w ofercie oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VIII.A pkt 4 ppkt 1) SIWZ
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(załącznik nr 2 Do SIWZ). Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w w

rozdziale VIII.B pkt 1 ppkt 1) SIWZ, złożonego przez Wykonawcę na wezwanie

Zamawiającego (załącznik nr 6 Do SIWZ). 2. osoby skierowane do realizacji

zamówienia: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż

dysponuje następującymi osobami, pełniącymi samodzielne funkcje techniczne w

budownictwie: 1) Kierownik budowy/robót, posiadający: a) co najmniej od 5 lat

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne odpowiadające im

uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest

zrzeszony we właściwej Izbie Inżynierów (kopię posiadanych uprawnień należy

dostarczyć przed podpisaniem umowy) b) doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika

budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej na

co najmniej: - jednej inwestycji obejmującej: budowę lub/i przebudowę lub/i rozbudowę

lub/i modernizację oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 300

m3/dobę lub - dwóch inwestycji ogółno-budowlanych obejmujących budowę lub / i

przebudowę lub / i rozbudowę lub / i modernizację pompowni/przepompowni, stacji

uzdatniania wody wg kategorii XXX określonej w ustawie Prawo budowlane, o koszcie

nie mniejszym niż 100.000,00 zł brutto każda; 2) Kierownik budowy/robót budowlanych,

posiadający: a) co najmniej od 5 lat uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji

w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, wydane na

podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo Budowlane lub ważne

uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz

jest zrzeszony we właściwej Izbie Inżynierów (kopię posiadanych uprawnień należy

dostarczyć przed podpisaniem umowy) b) doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika

budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego branży

konstrukcyjno-budowlanej na co najmniej: - jednej inwestycji obejmującej: budowę lub/i

przebudowę lub/i rozbudowę lub/i modernizację oczyszczalni ścieków o przepustowości

nie mniejszej niż 300 m3/dobę lub - dwóch inwestycji ogółno-budowlanych

obejmujących budowę lub / i przebudowę lub / i rozbudowę lub / i modernizację

pompowni/przepompowni, stacji uzdatniania wody wg kategorii XXX określonej w

ustawie Prawo budowlane, o koszcie nie mniejszym niż 100.000,00 zł brutto każda; 3)

Kierownik robót elektrycznych, posiadający: a) co najmniej od 5 lat uprawnienia do
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kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne

odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów

ustawy Prawo Budowlane lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest zrzeszony we właściwej Izbie

Inżynierów (kopię posiadanych uprawnień należy dostarczyć przed podpisaniem

umowy) b) doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub

kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych i AKPiA na co najmniej: -

jednej inwestycji obejmującą budowę sieci kabli zewnętrznych, instalacji

technologicznych wewnętrznych lub zewnętrznych, automatyki i układów AKPiA

podczas budowy lub/i modernizacji lub/i rozbudowy lub/i przebudowy oczyszczalni

ścieków lub stacji uzdatniania wody, lub - dwóch inwestycjach ogólnobudowlanych

obejmujących budowę lub / i przebudowę lub / i rozbudowę lub / i modernizację

pompowni/przepompowni, stacji uzdatniania wody wg kategorii XXX określonej w

ustawie Prawo budowlane, o koszcie nie mniejszym niż 100.000,00 zł brutto każda.

Wykonawca przedstawi datę uzyskania uprawnień oraz wykaże, przy jakich robotach

ww osoby zdobył doświadczenie zawodowe. Zastrzega się, że jedna z osób

wymienionych w ppkt 1) i 2) będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy nad

realizacją niniejszego zadania. Kierownik Budowy zostanie wskazany przez

Wykonawcę przed podpisaniem umowy z Zamawiającym. Ocena spełniania warunku

nastąpi na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia, o którym mowa w rozdziale

VIII.A pkt 4 ppkt 1) SIWZ (załącznik nr 2 Do SIWZ). Następnie na podstawie

dokumentu o którym mowa w w rozdziale VIII.B pkt 1 ppkt 2 SIWZ, złożonego przez

Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego (załącznik nr 7 Do SIWZ).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 5.1

W ogłoszeniu jest: 1.1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w

okresie ostatnich 10 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
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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 – wzór wykazu zrealizowanych robót stanowi załącznik nr 6 do

SIWZ, Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli Wykonawca

wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co

najmniej: jedno zadanie o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, tj.

jedną robotę budowlaną , polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie lub

modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż Qd,śr = 300

m3/dobę i wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł brutto. Informacje dodatkowe:

a) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (np.

konsorcja, spółki cywilne) spełnią powyższy warunek, jeżeli wykażą, że: - co

najmniej jeden z partnerów spełnia powyższy warunek, lub - wszyscy partnerzy

łącznie spełniają powyższy warunek, b) wykonawcy składają również dokumenty

(dowody), potwierdzające że roboty budowlane zostały wykonane należycie i

prawidłowo ukończone. Dokumentami (dowodami), o których mowa w podpunkcie

b) mogą być: poświadczenie lub inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn

o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

1.2 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 - wzór

wykazu osób stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, Zamawiający uzna, że Wykonawca

spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje następującymi osobami,

pełniącymi samodzielne funkcje techniczne w budownictwie: 1) Kierownik

budowy/robót, posiadający: a) co najmniej od 5 lat uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
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instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest zrzeszony we

właściwej Izbie Inżynierów (kopię posiadanych uprawnień należy dostarczyć

przed podpisaniem umowy) b) doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika

budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego branży

sanitarnej w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert na co

najmniej: - jednej inwestycji obejmującej: budowę lub/i przebudowę lub/i

rozbudowę lub/i modernizację oczyszczalni ścieków o przepustowości nie

mniejszej niż 300 m3/dobę lub - dwóch inwestycji ogółno-budowlanych

obejmujących budowę lub / i przebudowę lub / i rozbudowę lub / i modernizację

pompowni/przepompowni, stacji uzdatniania wody wg kategorii XXX określonej

w ustawie Prawo budowlane, o koszcie nie mniejszym niż 100.000,00 zł brutto

każda; 2) Kierownik budowy/robót budowlanych, posiadający: a) co najmniej od

5 lat uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji w budownictwie w

specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie

aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo Budowlane lub ważne

uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów oraz jest zrzeszony we właściwej Izbie Inżynierów (kopię posiadanych

uprawnień należy dostarczyć przed podpisaniem umowy) b) doświadczenie w

pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora

nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej w okresie ostatnich 10

lat przed upływem terminu składania ofert na co najmniej: - jednej inwestycji

obejmującej: budowę lub/i przebudowę lub/i rozbudowę lub/i modernizację

oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 300 m3/dobę lub -

dwóch inwestycji ogółno-budowlanych obejmujących budowę lub / i przebudowę

lub / i rozbudowę lub / i modernizację pompowni/przepompowni, stacji

uzdatniania wody wg kategorii XXX określonej w ustawie Prawo budowlane, o

koszcie nie mniejszy niż 100.000,00 zł brutto każda; 3) Kierownik robót

elektrycznych, posiadający: a) co najmniej od 5 lat uprawnienia do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne

odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów
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ustawy Prawo Budowlane lub ważne uprawnienia budowlane wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest zrzeszony we

właściwej Izbie Inżynierów (kopię posiadanych uprawnień należy dostarczyć

przed podpisaniem umowy) b) doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora

nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy lub kierownika robót

elektrycznych i AKPiA w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu

składania ofert na co najmniej: - jednej inwestycji obejmującą budowę sieci

kabli zewnętrznych, instalacji technologicznych wewnętrznych lub

zewnętrznych, automatyki i układów AKPiA podczas budowy lub/i

modernizacji lub/i rozbudowy lub/i przebudowy oczyszczalni ścieków lub

stacji uzdatniania wody, lub - dwóch inwestycjach ogólnobudowlanych

obejmujących budowę lub / i przebudowę lub / i rozbudowę lub / i

modernizację pompowni/przepompowni, stacji uzdatniania wody wg kategorii

XXX określonej w ustawie Prawo budowlane, o koszcie nie mniejszym niż

100.000,00 zł brutto każda. Wykonawca przedstawi datę uzyskania uprawnień

oraz wykaże, przy jakich robotach zdobył doświadczenie zawodowe, podając

co najmniej nazwę zadania, nazwę inwestora, nazwę wykonawcy, na rzecz

którego świadczone były usługi pełnienia funkcji technicznych przy realizacji

zadania, okres realizacji zadania, rodzaj robót budowlanych, przepustowość,

pełnioną funkcję podczas realizacji robót, okres pełnienia funkcji. Informacje

dodatkowe:Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego

zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne) spełnią powyższy warunek, jeżeli

wykażą, że: - co najmniej jeden z partnerów spełnia powyższy warunek, lub -

wszyscy partnerzy łącznie spełniają powyższy warunek. 1.3 Dokumenty

potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż

posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości min.

2.000.000,00 zł. W przypadku złożenia kopii polisy ubezpieczeniowej należy

złożyć również potwierdzenie opłacenia polisy.

W ogłoszeniu powinno być: „1.1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie
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wcześniej niż w okresie ostatnich 10 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 – wzór wykazu

zrealizowanych robót stanowi załącznik nr 6 do SIWZ, Zamawiający uzna,

że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie

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

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej:

jedno zadanie o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, tj. jedną

robotę budowlaną, polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie lub

modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż Qd,śr

= 300 m3/dobę i wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł brutto.

Informacje dodatkowe: a) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie

niniejszego zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne) spełnią powyższy

warunek, jeżeli wykażą, że: - co najmniej jeden z partnerów spełnia

powyższy warunek, lub - wszyscy partnerzy łącznie spełniają powyższy

warunek, b) wykonawcy składają również dokumenty (dowody),

potwierdzające że roboty budowlane zostały wykonane należycie i

prawidłowo ukończone. Dokumentami (dowodami), o których mowa w

podpunkcie b) mogą być:  poświadczenie lub inne dokumenty – jeżeli z

uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w

stanie uzyskać poświadczenia. 1.2 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
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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 - wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7 do SIWZ,

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż

dysponuje następującymi osobami, pełniącymi samodzielne funkcje

techniczne w budownictwie: 1) Kierownik budowy/robót, posiadający: a)

co najmniej od 5 lat uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne odpowiadające im uprawnienia

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest

zrzeszony we właściwej Izbie Inżynierów (kopię posiadanych uprawnień

należy dostarczyć przed podpisaniem umowy) b) doświadczenie w

pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora

nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej na co najmniej: - jednej

inwestycji obejmującej: budowę lub/i przebudowę lub/i rozbudowę lub/i

modernizację oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż

300 m3/dobę lub - dwóch inwestycji ogółno-budowlanych obejmujących

budowę lub / i przebudowę lub / i rozbudowę lub / i modernizację

pompowni/przepompowni, stacji uzdatniania wody wg kategorii XXX

określonej w ustawie Prawo budowlane, o koszcie nie mniejszym niż

100.000,00 zł brutto każda; 2) Kierownik budowy/robót budowlanych,

posiadający: a) co najmniej od 5 lat uprawnienia do wykonywania

samodzielnej funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno –

budowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnie

obowiązujących przepisów ustawy Prawo Budowlane lub ważne

uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów oraz jest zrzeszony we właściwej Izbie Inżynierów (kopię

posiadanych uprawnień należy dostarczyć przed podpisaniem umowy) b)

doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika

robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-

budowlanej na co najmniej: - jednej inwestycji obejmującej: budowę lub/i
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przebudowę lub/i rozbudowę lub/i modernizację oczyszczalni ścieków

o przepustowości nie mniejszej niż 300 m3/dobę lub - dwóch inwestycji

ogółno-budowlanych obejmujących budowę lub / i przebudowę lub / i

rozbudowę lub / i modernizację pompowni/przepompowni, stacji

uzdatniania wody wg kategorii XXX określonej w ustawie Prawo

budowlane, o koszcie nie mniejszy niż 100.000,00 zł brutto każda; 3)

Kierownik robót elektrycznych, posiadający: a) co najmniej od 5 lat

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne odpowiadające im

uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy

Prawo Budowlane lub ważne uprawnienia budowlane wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest zrzeszony we

właściwej Izbie Inżynierów (kopię posiadanych uprawnień należy

dostarczyć przed podpisaniem umowy) b) doświadczenie w pełnieniu

funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy lub

kierownika robót elektrycznych i AKPiA na co najmniej: - jednej

inwestycji obejmującą budowę sieci kabli zewnętrznych, instalacji

technologicznych wewnętrznych lub zewnętrznych, automatyki i

układów AKPiA podczas budowy lub/i modernizacji lub/i rozbudowy

lub/i przebudowy oczyszczalni ścieków lub stacji uzdatniania wody, lub

- dwóch inwestycjach ogólnobudowlanych obejmujących budowę lub / i

przebudowę lub / i rozbudowę lub / i modernizację

pompowni/przepompowni, stacji uzdatniania wody wg kategorii XXX

określonej w ustawie Prawo budowlane, o koszcie nie mniejszym niż

100.000,00 zł brutto każda. Wykonawca przedstawi datę uzyskania

uprawnień oraz wykaże, przy jakich robotach zdobył doświadczenie

zawodowe, podając co najmniej nazwę zadania, nazwę inwestora,

nazwę wykonawcy, na rzecz którego świadczone były usługi pełnienia

funkcji technicznych przy realizacji zadania, okres realizacji zadania,

rodzaj robót budowlanych, przepustowość, pełnioną funkcję podczas

realizacji robót, okres pełnienia funkcji. Informacje dodatkowe:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego
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zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne) spełnią powyższy

warunek, jeżeli wykażą, że: - co najmniej jeden z partnerów spełnia

powyższy warunek, lub - wszyscy partnerzy łącznie spełniają

powyższy warunek. 1.3 Dokumenty potwierdzające, że wykonawca

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na

sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Zamawiający

uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż posiada

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, o

wartości min. 2.000.000,00 zł. W przypadku złożenia kopii polisy

ubezpieczeniowej należy złożyć również potwierdzenie opłacenia

polisy.”

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-02-01, godzina: 10:30,

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-02-05, godzina: 10:30,
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