
Ogłoszenie nr 131400-2014 z dnia 2014-04-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zawady
Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z dwiema przepompowniami na 
terenie miejscowości Zawady ul. Szkolna oraz Kamieńszczyzna. Podstawowa charakterystyka 
zadania inwestycyjnego Kanalizacja Sanitarna kanał z rur PCV...
Termin składania ofert: 2014-05-05 

Numer ogłoszenia: 132326 - 2014; data zamieszczenia: 17.04.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 131400 - 2014 data 16.04.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Popów Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Zawady, woj. śląskie, tel. 034 3177067, 
fax. 034 3177067.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2) W. 
• W ogłoszeniu jest: w ciągu pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie 
odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Sporządzony 
wykaz musi zawierać co najmniej 3 zakończone roboty budowlane odpowiadające swoim 
rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem 
przedmiotowi zamówienia zamawiający uznaje roboty polegające na budowie sieci 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej oraz grawitacyjnej i tłocznej wraz z 
prowadzonymi pracami na terenie zamkniętymi lub przejściem kanałem pod torami 
kolejowymi. Za roboty odpowiadające wartością przedmiotowi zamówienia zamawiający 
uznaje roboty o wartości brutto równej i przekraczającej kwotę. 5 200 000 zł brutto. 
Zamawiający wymaga, aby wartość pojedynczego wskazanego w wykazie zamówienia była 
wartością zamówienia realizowanego na 1 obiekcie budowlanym ( nie dopuszcza się 
sumowania wartości obiektów o niższej wartościach wykonanych dla jednego inwestora). 
Zakres wskazanego w wykazie zamówienia powinien zawierać co najmniej 2 
przepompownie ścieków, 100 przyłączy kanalizacyjnych oraz przejścia pod drogą metodą 
przecisku lub przewiertu. . W celu potwierdzenia spełniania niniejszych warunków 
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz robót sporządzony według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej Instrukcji oraz dokumenty potwierdzające, że 
roboty te zostały wykonane należycie - referencje. wskaże do uczestniczenia w wykonaniu 
niniejszego zamówienia osoby do pełnienia nw. funkcji wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności. W celu potwierdzenia 
spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz osób i 
podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca sporządzony według 
wzoru stanowiącego załączniki nr 3a i 3b do niniejszej instrukcji. Jeżeli w ww. wykazie 
Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował wymagane jest załączenie 
pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania 
zamówienia. 1 Kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do wykonania 
samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 118 ze zm.) do kierowania 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=131400&rok=2014-04-16


robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim 
zakresie, 1 Kierownika Robót Sanitarnych, posiadającego uprawnienia do wykonania 
samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 118 ze zm.) do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
wodociągowych i kanalizacyjny, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych lub odpowiadające 
im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim 
zakresie, 1 Kierownika Robót Elektrycznych, posiadającego uprawnienia do wykonania 
samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 118 ze zm.) do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych i 
elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia 
tych funkcji w odpowiednim zakresie, 1 Kierownika Robót Drogowych, posiadającego 
uprawnienia do wykonania samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 118 ze zm.) do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie. Uwaga: 
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez wskazane osoby, które będą wykonywać 
zamówienie pod warunkiem, że osoba ta spełnia łącznie wymagania dla każdej z łączonych 
funkcji, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 118 ze zm.).. 

• W ogłoszeniu powinno być: ciągu pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o 
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie 
odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Sporządzony 
wykaz musi zawierać co najmniej 3 zakończone roboty budowlane odpowiadające swoim 
rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem 
przedmiotowi zamówienia zamawiający uznaje roboty polegające na budowie sieci 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej oraz grawitacyjnej i tłocznej wraz z . Za roboty 
odpowiadające wartością przedmiotowi zamówienia zamawiający uznaje roboty o wartości 
brutto równej i przekraczającej kwotę. 5 200 000 zł brutto. Zamawiający wymaga, aby 
wartość pojedynczego wskazanego w wykazie zamówienia była wartością zamówienia 
realizowanego na 1 obiekcie budowlanym ( nie dopuszcza się sumowania wartości obiektów 
o niższej wartościach wykonanych dla jednego inwestora). Zakres wskazanego w wykazie 
zamówienia powinien zawierać co najmniej 2 przepompownie ścieków, 100 przyłączy 
kanalizacyjnych oraz przejścia pod drogą metodą przecisku lub przewiertu. . W celu 
potwierdzenia spełniania niniejszych warunków Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć 
wykaz robót sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej Instrukcji 
oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie - referencje.. 


