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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: III.1.2)

W ogłoszeniu jest: Warunek, o którym mowa w punkcie III.1.2) zostanie spełniony, jeżeli

Wykonawca wykaże, że: a) osiągnął roczny obrót rozumiany jako przychód netto ze sprzedaży w

każdym z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to

w tym okresie, nie mniejszy niż 10 000 000,00 zł w każdym roku obrotowym oraz w każdym z

ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym

okresie, osiągnął następujące wartości wskaźników: - dodatni wskaźnik EBITDA, tj. przychody

– koszty operacyjne + amortyzacja + pozostałe przychody operacyjne – pozostałe koszty

operacyjne; - wskaźnik szybkiej płynności finansowej będąca stosunkiem bieżących aktywów do

bieżących zobowiązań: (aktywa obrotowe – zapasy – krótkoterminowe rozliczenia
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międzyokresowe) / (zobowiązania krótkoterminowe) – nie mniej niż 1, b) posiada środki

finansowe lub zdolność kredytową do wykonania zamówienia w wysokości co najmniej 5 000

000,00 zł Informacje dodatkowe

W ogłoszeniu powinno być: Warunek, o którym mowa w punkcie III.1.2) zostanie spełniony,

jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) osiągnął roczny obrót rozumiany jako przychód netto ze

sprzedaży w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy, to w tym okresie, nie mniejszy niż 10 000 000,00 zł w każdym roku

obrotowym b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do wykonania zamówienia w

wysokości co najmniej 5 000 000,00 zł

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.1.3)

W ogłoszeniu jest: Warunek, o którym mowa w punkcie III.1.3) zostanie spełniony, jeżeli

Wykonawca wykaże, że: a) wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo

ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej: - trzy roboty budowlane

polegające na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej, grawitacyjno – tłocznej o długości min.

2,0 km każda. - trzy roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej o długości

min 2,0 km każda - dwie roboty budowlane polegającą na budowie pompowni ścieków

sanitarnych o przepustowości minimum Qmaxh=5 l/s - dwie roboty budowlane polegającą na

budowie pompowni ścieków technologicznych/przemysłowych o przepustowości minimum

Qmaxh=5 l/s Zamawiający, na postawie art. 36a ust. 2 ustawy PZP, zastrzega obowiązek

osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia (budowa sieci

wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej) polegającego na budowie sieci,

przyłącza i instalacji zewnętrznej wodociągowej oraz sieci i instalacji zewnętrznej kanalizacji

sanitarnej. Wobec powyższego zastrzeżenia, Zamawiający nie dopuszcza powoływania się

przez Wykonawców w tym zakresie na zasoby podmiotów trzecich, celem spełnienia

warunków udziału w niniejszym postępowaniu. b) dysponuje następującymi osobami

skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego wraz

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i oświadczenia,

niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności

oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami:: i) jedną osobą na stanowisku
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Kierownika Budowy, która posiada: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych lub

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów, - co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na

stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót lub przedstawiciela wykonawcy przy

realizacji co najmniej trzech robót budowlanych polegających na budowie sieci, przyłącza i

instalacji zewnętrznej wodociągowej i/lub sieci i instalacji zewnętrznej kanalizacji

sanitarnej grawitacyjno – tłocznej o długości min 1 km każda. ii) jedną osobą na stanowisku

Kierownika robót elektrycznych, która posiada: - uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów, - co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika

budowy lub kierownika robót, w tym przy realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych

polegających na budowie sieci i instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno –

tłocznej o długości min. 1,0 km – każda, oraz co najmniej dwóch robót budowlanych

polegających na budowie pompowni ścieków sanitarnych o przepustowości minimum

Qmaxh=5 l/s iii) jedną osobą na stanowisku Kierownika robót telekomunikacyjnych, która

posiada - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych - co

najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub

kierownika robót, w tym przy realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych

polegających na budowie sieci i instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno –

tłocznej o długości min. 1,0 km – każda oraz co najmniej dwóch robót budowlanych

polegających na budowie pompowni ścieków sanitarnych o przepustowości minimum

Qmaxh=5 l/s iv) jedną osobą na stanowisku Kierownika robót drogowych, która posiada: -

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w

specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - co najmniej 5

letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, w

tym przy realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie

odcinka drogi co najmniej klasy S (drogi ekspresowej) [zgodnie z Rozporządzeniem
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Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz.U. z 2016 r. poz. 124) o długości min. 10 km – każdy,

W ogłoszeniu powinno być: Warunek, o którym mowa w punkcie III.1.3) zostanie

spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) wykonał zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

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

najmniej: - trzy roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej,

grawitacyjno – tłocznej o długości min. 2,0 km każda. - trzy roboty budowlane

polegające na budowie sieci wodociągowej o długości min 2,0 km każda - dwie roboty

budowlane polegającą na budowie pompowni ścieków sanitarnych o przepustowości

minimum Qmaxh=5 l/s - dwie roboty budowlane polegające na budowie pompowni

ścieków sanitarnych o przepustowości minimum Qhmax = 5 l/s Zamawiający, na

postawie art. 36a ust. 2 ustawy PZP, zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez

Wykonawcę kluczowych części zamówienia (budowa sieci wodociągowej oraz budowa

sieci kanalizacji sanitarnej) polegającego na budowie sieci, przyłącza i instalacji

zewnętrznej wodociągowej oraz sieci i instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej.

Wobec powyższego zastrzeżenia, Zamawiający nie dopuszcza powoływania się przez

Wykonawców w tym zakresie na zasoby podmiotów trzecich, celem spełnienia

warunków udziału w niniejszym postępowaniu. b) dysponuje następującymi osobami

skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i

oświadczenia, niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania

przez nich czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami: i)

jedną osobą na stanowisku Kierownika Budowy, która posiada: - uprawnienia budowlane

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych,

wentylacyjnych i gazowych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - co najmniej 5 letnie

doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót lub

przedstawiciela wykonawcy przy realizacji co najmniej trzech robót budowlanych

polegających na budowie sieci, przyłącza i instalacji zewnętrznej wodociągowej i/lub

sieci i instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej o długości min
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1 km każda. ii) jedną osobą na stanowisku Kierownika robót elektrycznych, która

posiada: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, -

co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub

kierownika robót, iii) jedną osobą na stanowisku Kierownika robót

telekomunikacyjnych, która posiada - uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń telekomunikacyjnych - co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na

stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót iv) jedną osobą na stanowisku

Kierownika robót drogowych, która posiada: - uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej lub

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów - co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe

na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, w tym przy realizacji co

najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie odcinka drogi co

najmniej klasy S (drogi ekspresowej) [zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z

2016 r. poz. 124) o długości min. 10 km – każdy,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.1)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2019-12-10, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-19, godzina: 10:00,
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