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Ogłoszenie nr 540091025-N-2020 z dnia 26-05-2020 r.
Istebna:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 540214-N-2020
Data: 14/05/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy w Istebnej, Krajowy numer identyfikacyjny 54514200010000, ul. Istebna 1000,
43-470 Istebna, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 033 8556500 w. 39, e-mail
inwestycje@istebna.eu, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.istebna.eu

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: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
wykonawca wykaże, że: a) wykonał 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 jedną robotę budowlaną (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), która swoim
zakresem obejmowała budowę lub/i rozbudowę lub/i przebudowę mechaniczno – biologicznej
oczyszczalni ścieków wraz z przeróbką osadnika o przepustowości oczyszczalni Q śrd. nie
mniejszej niż 100 m3/d i wartości robót nie mniejszej niż 2.500.000,00 brutto. b) dysponuje lub
będzie dysponował: • osobą posiadającą kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, gazowych,
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wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą uprawnienia budowlane określone przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1332) oraz
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą
również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na
zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 65 ze zm.). Wymaga się,
aby osoba dedykowana do pełnienia funkcji Kierownika budowy przed upływem terminu
składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy lub robót przy budowie lub/i przebudowie
lub/i rozbudowie mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości Q śrd.
nie mniejszej niż 100 m3/d – powyższe dot. robót budowlanych zakończonych i
potwierdzonych protokołem odbioru; • osobą posiadającą kwalifikacje do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającą uprawnienia
budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 1332) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.
1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą
również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na
zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 65 ze zm.). • osobą
posiadającą kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą
uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1332) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
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wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy
Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust.
1 ustawy mogą również wykonywać osoby,których odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną
stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2016,
poz. 65 ze zm.). • osobą posiadającą kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności inżynieryjnej: drogowej posiadającą uprawnienia budowlane określone
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1332)
oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą
również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na
zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 65 ze zm.).
UWAGA. Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca skierował do realizacji zamówienia
osobę/osoby, które będą posiadały uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w kilku specjalnościach. W tej sytuacji niezbędne jest, aby wykonawca
skierował do realizacji zamówienia osobę/osoby, która/które łącznie będzie/będą posiadały
kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane we wszystkich specjalnościach, o których mowa
powyżej. 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: Tak Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) - Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie wykonał jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub/i przebudowie
lub/i rozbudowie (w rozumieniu prawa budowlanego) mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum Qdśr = 100 m3/dobę wraz z montażem
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wyposażenia technologicznego i wartości robót nie mniejszej niż 2.500.000,00 zł brutto.
Warunek, o którym mowa powyżej zostanie spełniony, jeżeli jeden podmiot wykaże, że
posiada doświadczenie w wykonaniu robót opisanych powyżej. b) dysponuje lub będzie
dysponował: • osobą posiadającą kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą uprawnienia budowlane
określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1332) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo
budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1
ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną
stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2016,
poz. 65 ze zm.). Wymaga się, aby osoba dedykowana do pełnienia funkcji Kierownika
budowy przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy lub
robót przy budowie lub/i przebudowie lub/i rozbudowie mechaniczno – biologicznej
oczyszczalni ścieków o przepustowości Q śrd. nie mniejszej niż 100 m3/d – powyższe
dot. robót budowlanych zakończonych i potwierdzonych protokołem odbioru; • osobą
posiadającą kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej posiadającą uprawnienia budowlane określone przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1332) oraz
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą
również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane
na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 65 ze

26.05.2020, 16:57

Firefox

5z6

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/cc1b5a46-8f40-4757-ab25-8788...

zm.). • osobą posiadającą kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych posiadającą uprawnienia budowlane określone przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1332) oraz
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy
mogą również wykonywać osoby,których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały
uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią
przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z
2016, poz. 65 ze zm.). • osobą posiadającą kwalifikacje do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności inżynieryjnej: drogowej posiadającą uprawnienia
budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1332) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby,
których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych
w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 65 ze zm.).
UWAGA. Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca skierował do realizacji
zamówienia osobę/osoby, które będą posiadały uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w kilku specjalnościach. W tej sytuacji niezbędne jest, aby
wykonawca skierował do realizacji zamówienia osobę/osoby, która/które łącznie
będzie/będą posiadały kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane we wszystkich
specjalnościach, o których mowa powyżej. Zamawiający wymaga od wykonawców
wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion
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i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z
informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2020-05-29, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania
wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać
powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Oferta musi być sporządzona pisemnie
w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne załączone do oferty muszą
być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-05, godzina: 11:00, Skrócenie terminu
składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać
powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Oferta musi być sporządzona pisemnie
w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne załączone do oferty muszą
być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski
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