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Czeladź:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 637833-N-2019
Data: 20/12/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Czeladzkie Wodociągi Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, Krajowy numer identyfikacyjny
24073606300000, ul. Będzińska 64, 41-250 Czeladź, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 269 89
60, e-mail sekretariat@wodociagi.czeladz.pl, faks 32 269 89 68.
Adres strony internetowej (url): www.wodociagi.czeladz.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:
− jedno zamówienie (potwierdzone dowodem, że te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone)
polegające na budowie lub przebudowie odkrytego kąpieliska o łącznej powierzchni lustra wody
nie mniejszej niż 800 m2, o wartości robót co najmniej 7.500.000,00 PLN brutto. UWAGA 1 Jako
wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa
Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu
odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia

się Świadectwa Przejęcia). oraz b) dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyły w
wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi,
wykształceniem i doświadczeniem, niezbędnymi do wykonania zamówienia: − co najmniej jedną
osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającą
co najmniej 7 lat doświadczenia od chwili uzyskania uprawnień w pełnieniu funkcji na
stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej, w tym
przy realizacji co najmniej jednego (1) zamówienia polegającego na budowie lub przebudowie
odkrytego kąpieliska o łącznej powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 800 m2 o wartości robót
co najmniej 7.500.000,00 PLN brutto. UWAGA 1 Pod pojęciem „realizacji” Zamawiający
rozumie co najmniej połowę okresu od momentu rozpoczęcia budowy, tj. przekazania terenu
budowy, aż do momentu zakończenia budowy, tj. podpisania Protokołu odbioru robót lub
równoważnego dokumentu lub Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z
warunkami FIDIC). UWAGA 2 Przez uprawnienia budowlane do kierowania robotami należy
rozumieć: uprawnienia, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278). Zamawiający określając wymogi dla
każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
i uprawniają do kierowania robotami będącymi przedmiotem niniejszego postępowania oraz
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów
ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
2016 r., poz. 65 z późn. zm.). UWAGA 3 Przez minimalne doświadczenie zawodowe dla
stanowiska, o którym mowa powyżej (warunek w zakresie osób wyznaczonych przez Wykonawcę
do realizacji zamówienia), dla którego wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych,
Zamawiający rozumie pełne lata czynne zawodowo od daty uzyskania uprawnień budowlanych.
Wspólne UWAGI dla warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: Wartości podane
w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez
Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych
określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (NBP) na
dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami

FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w
przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia). Zamawiający może, na
każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 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: Nie Informacje
dodatkowe: Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy na wezwanie
zamawiającego (dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) dołączyć 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,
zgodnie z zapisami pkt III.5.1) niniejszego ogłoszenia.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co
najmniej: − jedno zamówienie (potwierdzone dowodem, że te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone) polegające na budowie lub przebudowie odkrytego kąpieliska lub krytego kąpieliska
o łącznej powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 800 m2, o wartości robót co najmniej
7.500.000,00 PLN brutto. UWAGA 1 Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć
wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z
warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w
przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia). oraz b) dysponuje
następującymi osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi
się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem, niezbędnymi
do wykonania zamówienia: − co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika
budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 7 lat doświadczenia od
chwili uzyskania uprawnień w pełnieniu funkcji na stanowisku kierownika budowy lub

kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej, w tym przy realizacji co najmniej jednego
(1) zamówienia polegającego na budowie lub przebudowie odkrytego kąpieliska lub krytego
kąpieliska o łącznej powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 800 m2 o wartości robót co
najmniej 7.500.000,00 PLN brutto. UWAGA 1 Pod pojęciem „realizacji” Zamawiający rozumie
co najmniej połowę okresu od momentu rozpoczęcia budowy, tj. przekazania terenu budowy, aż
do momentu zakończenia budowy, tj. podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego
dokumentu lub Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami
FIDIC). UWAGA 2 Przez uprawnienia budowlane do kierowania robotami należy rozumieć:
uprawnienia, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278). Zamawiający określając wymogi dla
każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
i uprawniają do kierowania robotami będącymi przedmiotem niniejszego postępowania oraz
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów
ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
2016 r., poz. 65 z późn. zm.). UWAGA 3 Przez minimalne doświadczenie zawodowe dla
stanowiska, o którym mowa powyżej (warunek w zakresie osób wyznaczonych przez Wykonawcę
do realizacji zamówienia), dla którego wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych,
Zamawiający rozumie pełne lata czynne zawodowo od daty uzyskania uprawnień budowlanych.
Wspólne UWAGI dla warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: Wartości podane
w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez
Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych
określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (NBP) na
dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami
FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w
przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia). Zamawiający może, na
każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 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: Nie Informacje
dodatkowe: Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy na wezwanie
zamawiającego (dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) dołączyć
stosowne dokumenty zgodnie z zapisami pkt III.5.1) niniejszego ogłoszenia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.1.2)
W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium
Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na zasadach
określonych w specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 120 000,00 zł przed upływem terminu
składania ofert, tj. do dnia 08.01.2020 r. przed godz. 10:00.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat
wadium Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na zasadach
określonych w specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 120 000,00 zł przed upływem terminu
składania ofert, tj. do dnia 20.01.2020 r. przed godz. 10:00.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-01-08, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-01-20, godzina: 10:00

