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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: Określenie warunków: a) doświadczenie: warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym
postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie,
wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył: - co najmniej dwie
roboty budowlane polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub modernizacji stacji uzdatniania
wody o wydajności min Q maxh =35 m3/h o wartości minimum 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych)
brutto każda b) Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w realizacji w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, jedną
usługą polegającą na zaprojektowaniu Stacji Uzdatniania Wody. c) osoby skierowane do realizacji zamówienia:
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego
warunku należy złożyć 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; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: - Projektantem w specjalności sanitarnej – posiadającym
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającym doświadczenie w
zaprojektowaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej, dotyczycącej budowy lub rozbudowy lub przebudowy
ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody, ujęcie wody o wydajności min Q maxh=35 m3/h. - Kierownikiem
budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno –
budowlanej posiadającym co najmniej 3 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika
robót w tym przy realizacji przynajmniej 1 przedsięwzięcia związanego z budową lub rozbudową lub przebudową
ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody, ujęcie wody o wydajności min Q maxh =35 m3/h. - Kierownikiem
robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych - posiadający co
najmniej 3 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika robót w tym przy realizacji przynajmniej 1
przedsięwzięcia związanego z budową lub rozbudową lub przebudową ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania
wody, ujęcie wody o wydajności min Q maxh =35 m3/h. - Technologa – posiadającego doświadczenie zawodowe
w zakresie eksploatacji i/lub rozruchów stacji uzdatniania wody (w tym co najmniej 1 rozruch dla suw
pracującego na wodach podziemnych o wydajności technologii układu uzdatniania nie mniejszej niż Q maxh =35
m3/h). - wykonawca prac spawalniczych posiadający certyfikowany system zarządzania jakością w spawalnictwie
w zakresie pełnych wymagań wg normy EN-ISO 3834-2 lub równoważnej (w celu potwierdzenia zdolności do
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego, Zamawiający wymaga przedstawienia
kopii certyfikatu EN-ISO 3834-2. Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy i robót należy dołączyć
oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej
izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa
budowlanego, który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 65) przynależność do
właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż
do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana
przynależność do izby samorządu zawodowego. 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: Informacje
dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: a) doświadczenie: warunek zostanie uznany za spełniony
jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym
postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie,
wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył: - co najmniej dwie
roboty budowlane polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub modernizacji stacji uzdatniania
wody o wydajności min Q maxh =35 m3/h o wartości minimum 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych)
brutto każda b) Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w realizacji w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, jedną
usługą polegającą na zaprojektowaniu Stacji Uzdatniania Wody. c) osoby skierowane do realizacji zamówienia:
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego
warunku należy złożyć 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; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: - Projektantem w specjalności sanitarnej – posiadającym
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającym doświadczenie w
zaprojektowaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej, dotyczycącej budowy lub rozbudowy lub przebudowy
ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody, ujęcie wody o wydajności min Q maxh=35 m3/h. - Kierownikiem
budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno –
budowlanej posiadającym co najmniej 3 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika
robót w tym przy realizacji przynajmniej 1 przedsięwzięcia związanego z budową lub rozbudową lub przebudową
ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody, ujęcie wody o wydajności min Q maxh =35 m3/h. - Kierownikiem
robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych - posiadający co
najmniej 3 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika robót w tym przy realizacji przynajmniej 1
przedsięwzięcia związanego z budową lub rozbudową lub przebudową ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania
wody, ujęcie wody o wydajności min Q maxh =35 m3/h. - Technologa – posiadającego doświadczenie zawodowe
w zakresie eksploatacji i/lub rozruchów stacji uzdatniania wody (w tym co najmniej 1 rozruch dla suw
pracującego na wodach podziemnych o wydajności technologii układu uzdatniania nie mniejszej niż Q maxh =35
m3/h). Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy i robót należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że
zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego,
jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, który to odsyła
do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 65) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego
nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w
wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu
zawodowego. 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: Informacje dodatkowe:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1.
W ogłoszeniu jest: a) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: - wykaz robót wg wzoru załącznika 4, wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 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, warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończył: - co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub
rozbudowie lub przebudowie lub modernizacji stacji uzdatniania wody o wydajności min Q maxh =35 m3/h o
wartości minimum 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) brutto każda b) Wykonawca musi wykazać się
doświadczeniem, w realizacji w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, jedną usługą polegającą na zaprojektowaniu Stacji
Uzdatniania Wody. - wykaz osób, wg wzoru załącznika 5, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć 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; Zamawiający
uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: - Projektantem w specjalności
sanitarnej – posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych
posiadającym doświadczenie w zaprojektowaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej, dotyczycącej budowy
lub rozbudowy lub przebudowy ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody, ujęcie wody o wydajności min Q
maxh=35 m3/h. - Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalności konstrukcyjno – budowlanej posiadającym co najmniej 3 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji
kierownika budowy lub kierownika robót w tym przy realizacji przynajmniej 1 przedsięwzięcia związanego z
budową lub rozbudową lub przebudową ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody, ujęcie wody o wydajności
min Q maxh =35 m3/h. - Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
wodociągowych i kanalizacyjnych - posiadający co najmniej 3 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika
robót w tym przy realizacji przynajmniej 1 przedsięwzięcia związanego z budową lub rozbudową lub przebudową
ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody, ujęcie wody o wydajności min Q maxh =35 m3/h. - Technologa –
posiadającego doświadczenie zawodowe w zakresie eksploatacji i/lub rozruchów stacji uzdatniania wody (w tym
co najmniej 1 rozruch dla suw pracującego na wodach podziemnych o wydajności technologii układu uzdatniania
nie mniejszej niż Q maxh =35 m3/h). - wykonawca prac spawalniczych posiadający certyfikowany system
zarządzania jakością w spawalnictwie w zakresie pełnych wymagań wg normy EN-ISO 3834-2 lub równoważnej
(w celu potwierdzenia zdolności do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego,
Zamawiający wymaga przedstawienia kopii certyfikatu EN-ISO 3834-2. - Do wykazu osób w stosunku do
kierownika budowy i robót należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada
wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby
nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. 2016 r. poz. 65) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od
obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu
samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego – to jest wykonywaniem robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN.
W ogłoszeniu powinno być: a) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: - wykaz robót wg wzoru załącznika 4,
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 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, warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał w sposób należyty,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył: - co najmniej dwie roboty budowlane
polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub modernizacji stacji uzdatniania wody o wydajności
min Q maxh =35 m3/h o wartości minimum 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) brutto każda b)
Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w realizacji w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, jedną usługą polegającą
na zaprojektowaniu Stacji Uzdatniania Wody. - wykaz osób, wg wzoru załącznika 5, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć 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; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: Projektantem w specjalności sanitarnej – posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych

wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającym doświadczenie w zaprojektowaniu co najmniej 1 dokumentacji
projektowej, dotyczycącej budowy lub rozbudowy lub przebudowy ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody,
ujęcie wody o wydajności min Q maxh=35 m3/h. - Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane
do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej posiadającym co najmniej 3 lata
doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w tym przy realizacji przynajmniej 1
przedsięwzięcia związanego z budową lub rozbudową lub przebudową ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania
wody, ujęcie wody o wydajności min Q maxh =35 m3/h. - Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych - posiadający co najmniej 3 lata doświadczenia w
pełnieniu funkcji kierownika robót w tym przy realizacji przynajmniej 1 przedsięwzięcia związanego z budową lub
rozbudową lub przebudową ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody, ujęcie wody o wydajności min Q maxh
=35 m3/h. - Technologa – posiadającego doświadczenie zawodowe w zakresie eksploatacji i/lub rozruchów stacji
uzdatniania wody (w tym co najmniej 1 rozruch dla suw pracującego na wodach podziemnych o wydajności
technologii układu uzdatniania nie mniejszej niż Q maxh =35 m3/h). - Do wykazu osób w stosunku do kierownika
budowy i robót należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane
uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada
Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.
2016 r. poz. 65) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli
państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w
budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego. - Dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego – to jest wykonywaniem robót
budowlanych na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN.

