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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:348366-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Wałbrzych: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
2019/S 141-348366

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 117-288169)

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji
al. Wyzwolenia 39
Wałbrzych
58-300
Polska
Osoba do kontaktów: Tymoteusz Gajek
Tel.:  +48 746488127
E-mail: gajek@wzwik.pl 
Faks:  +48 746665960
Kod NUTS: PL517
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wzwik.pl
Adres profilu nabywcy: http://wzwik.walbrzych.sisco.info/

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice – etap II

II.1.2) Główny kod CPV
45232440

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare
Bogaczowice – etap II.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

19/07/2019

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288169-2019:TEXT:PL:HTML
mailto:gajek@wzwik.pl
www.wzwik.pl
http://wzwik.walbrzych.sisco.info/
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 117-288169

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Zamiast:
Okres w miesiącach: 16
Powinno być:
Okres w miesiącach: 17
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że zrealizował
(zakończył) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: 1 robotę budowlaną polegającą na budowie
i/lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej grawitacyjnej o długości minimum 1 500 mb w
gruncie kategorii V i wyższej, 1 robotę budowlaną polegającą na budowie i/lub przebudowie sieć kanalizacji
sanitarnej ciśnieniowej o długości minimum 200 mb, 1 robotę w zakresie nawierzchni asfaltowej dróg o

kategorii ruchu drogowego KR 2 i wyższej, o powierzchni minimum 9 000 m2, 1 robotę dotyczącą montażu
tłoczni ścieków wraz z wyposażeniem. Uwaga: w przypadku robót budowlanych, których wartość została
wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN, należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu
średniego kursu walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (za datę
wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia dokumentacji przetargowej na swojej stronie
internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, należy przyjąć pierwszy kurs średni
opublikowany po tej dacie (kurs NBP). Wykonawca spełni również warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub
będzie dysponował osobą lub osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia legitymującymi
się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem niezbędnymi do wykonania przedmiotowego
zamówienia oraz odpowiednimi do stanowisk jakie im zostaną powierzone tj.: minimum 1 osobę pełniącą
funkcję kierownika budowy posiadającą: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, doświadczenie
zawodowe: praca na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy minimum 1 budowie lub
przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości robót nie mniejszej niż 6 000 000,00 PLN (słownie: sześć
milionów złotych 00/100) brutto w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; minimum 1 osobą pełniącą funkcję kierownika
robót drogowych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów; minimum 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych
i elektroenergetycznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych oraz elektroenergetycznych lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Doświadczenie należy wykazać poprzez wykazanie robót, w których podana osoba pełniła funkcję kierownika
budowy lub kierownika robót w swojej specjalności j.w. wraz z podaniem w szczególności: nazw podmiotów
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na rzecz, których wykonano zamówienia oraz przedmiotu zamówienia oraz daty wykonania. Na potwierdzenie
powyższych warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedłożenia 1) wykazu robót budowlanych
(Załącznik nr 10 do SIWZ); oraz 2) wykazu osób (Załącznik nr 12 do SIWZ), skierowanych przez Wykonawcę
do realizacji zamówienia. Pozostałe wymogi w tym zakresie określono szczegółowo w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że zrealizował
(zakończył) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: 2 roboty budowlane polegające na budowie
i/lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej grawitacyjnej o łącznej długości minimum 1
500 mb w gruncie kategorii V i wyższej, 1 robotę budowlaną polegającą na budowie i/lub przebudowie sieć
kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o długości minimum 200 mb, 1 robotę w zakresie nawierzchni asfaltowej dróg

o kategorii ruchu drogowego KR 2 i wyższej, o powierzchni minimum 9 000 m2, 1 robotę dotyczącą montażu
tłoczni ścieków wraz z wyposażeniem. Uwaga: w przypadku robót budowlanych, których wartość została
wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN, należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu
średniego kursu walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (za datę
wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia dokumentacji przetargowej na swojej stronie
internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, należy przyjąć pierwszy kurs średni
opublikowany po tej dacie (kurs NBP). Wykonawca spełni również warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub
będzie dysponował osobą lub osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia legitymującymi
się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem niezbędnymi do wykonania przedmiotowego
zamówienia oraz odpowiednimi do stanowisk jakie im zostaną powierzone tj.: minimum 1 osobę pełniącą
funkcję kierownika budowy posiadającą: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, doświadczenie
zawodowe: praca na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy minimum 1 budowie lub
przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości robót nie mniejszej niż 6 000 000,00 PLN (słownie: sześć
milionów złotych 00/100) brutto w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; minimum 1 osobą pełniącą funkcję kierownika
robót drogowych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów; minimum 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych
i elektroenergetycznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych oraz elektroenergetycznych lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Doświadczenie należy wykazać poprzez wykazanie robót, w których podana osoba pełniła funkcję kierownika
budowy lub kierownika robót w swojej specjalności j.w. wraz z podaniem w szczególności: nazw podmiotów
na rzecz, których wykonano zamówienia oraz przedmiotu zamówienia oraz daty wykonania. Na potwierdzenie
powyższych warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedłożenia 1) wykazu robót budowlanych
(Załącznik nr 10 do SIWZ); oraz 2) wykazu osób (Załącznik nr 12 do SIWZ), skierowanych przez Wykonawcę
do realizacji zamówienia. Pozostałe wymogi w tym zakresie określono szczegółowo w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
Numer sekcji: IV.2.2
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Zamiast:
Data: 24/07/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 05/08/2019
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 24/07/2019
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 05/08/2019
Czas lokalny: 13:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


