
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 318434-2011 z dnia 2011-10-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Głuchołazy

Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego nr 2 dla wodociągu Sławniowice w miejscowości Sławniowice,

Zadanie Nr IX - Budowa ujęcia i SUW w Sławniowicach - zadanie 3b, I etap - Budowa ujęcia wody, realizowane w

ramach projektu pn. Rozwój i...

Termin składania ofert: 2011-10-19

Numer ogłoszenia: 346844 - 2011; data zamieszczenia: 21.10.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 318434 - 2011 data 04.10.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

"Wodociągi" Sp. z o.o., ul. Reymonta 12, 48-340 Głuchołazy, woj. opolskie, tel. 077 4391932, fax. 0774391742.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3).

W ogłoszeniu jest: Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia, warunki te winien spełnić co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy

wspólnie): Wykażą się potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia tj.: dysponują sprzętem

wiertniczym do wykonywania otworu w skałach litych co najmniej do głębokości 100 m i średnicach D 220 - 400

mm dostępnych Wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie

dysponowania tymi zasobami. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów

Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do

realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia..

W ogłoszeniu powinno być: Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia, warunki te winien spełnić co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy

wspólnie): Wykażą się potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia tj.: dysponują lub będą

dysponować sprzętem wiertniczym do wykonywania otworu w skałach litych co najmniej do głębokości 100 m i

średnicach Dn 220 - 400 mm dostępnych Wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z

informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
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potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku korzystania z

zasobów innych podmiotów Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich

przy wykonywaniu zamówienia..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).

W ogłoszeniu jest: Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego

warunku Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających

się o udzielenie zamówienia, warunki te winien spełnić co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy ci

Wykonawcy wspólnie): Wykażą się osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: dysponują

wykwalifikowanymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia, w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania

zamówienia a także zakresu wykonywania przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania

tymi osobami, dla następujących stanowisk: a. Przedstawiciel Wykonawcy - dysponują co najmniej 1 osobą,

niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje: - posiadać łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia

zawodowego w realizacji inwestycji, w tym 2 lata w zarządzaniu kontraktami na roboty, jako Kierownik zespołu -

Przedstawiciel Wykonawcy, (lub równoważne stanowisko obejmujące zarządzanie kontraktem/projektem typu:

Manager Projektu, Dyrektor Kontraktu, Kierownik projektu, itp.), - posiada doświadczenie zawodowe w

zarządzaniu co najmniej jednym zadaniem na roboty budowlane, realizowanym w oparciu o warunki

kontraktowe FIDIC (lub równoważne przepisy międzynarodowe), o wartości nadzorowanych robót nie mniejszej

niż 400.000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych)) netto (bez podatku VAT), b. Kierownik budowy -

dysponują co najmniej 1 osobą do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub konstrukcyjno-inżynieryjnej,

niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje: - posiadać łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia

zawodowego w realizacji inwestycji, w tym 2 lata doświadczenia jako Kierownik budowy lub Kierownik robót z

zakresu robót konstrukcyjno-budowlanych lub konstrukcyjno-inżynieryjnych, - posiadać ważne uprawnienia do

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w

specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub konstrukcyjno-inżynieryjnej - bez ograniczeń, wydanych na podstawie

ustawy - Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub równoważne

odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. c. Osoba dozoru geologicznego - dysponują co najmniej 1

osobą do dozorowania i kierowania pracami geologicznymi, niniejsza osoba musi posiadać następujące

kwalifikacje: - posiadać łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w wykonawstwie robót

hydrogeologicznych, w tym 3 lata jako osoba nadzorująca lub kierująca pracami, - posiada doświadczenie

zawodowe na stanowisku dozoru wykonawcy przy realizacji co najmniej jednej zakończonej inwestycji
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obejmującej budowę studni głębinowej ujęcia wodnego o głębokości co najmniej 50 m, - posiadać uprawnienia

do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami oraz robotami geologicznymi kat. IV, wydanymi na

podstawie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z 19 czerwca 2006

r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami

oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji (Dz. U. Nr 124, poz. 865) lub równoważne

odpowiadające im uprawnienia hydrogeologiczne do dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w

zakresie ujęć wód podziemnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Uwaga: - Zamawiający nie wyraża zgody na łączenie funkcji Przedstawiciela Wykonawcy z funkcją Kierownika

budowy. - posiadane przez w/w osoby uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań

określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ powinny być zgodne z: - ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 ze zm.), oraz aktualnym obowiązującym

rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.). - ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo

geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947) oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem

Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do

wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzania

kwalifikacji (Dz. U. Nr 124, poz. 865), - Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie

posiadanych uprawnień budowlanych lub hydrogeologicznych, dopuszcza uprawnienia, które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących niż obecnie przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane

obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem

art. 12a oraz innych przepisów ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 ze

zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii

Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394), - wskazane powyżej osoby powinny biegle posługiwać się

językiem polskim. W przypadku, gdy wskazane osoby nie wykazują się biegłą i fachową znajomością języka

polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej jednego tłumacza języka polskiego,

zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na

okres i dla potrzeb realizacji umowy, - jeżeli Wykonawca wykaże okres doświadczenia zawodowego bez

podania dat dziennych (wyłącznie miesiąc i rok) Zamawiający pominie przy obliczeniu wymaganego okresu

skrajnych miesięcy z danego okresu, z uwagi na brak możliwości ustalenia faktycznego okresu doświadczenia

w tych miesiącach. Ta sama zasada obowiązywać będzie w przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu

doświadczenia zawodowego bez dat miesięcznych (wyłącznie rok-rok), wówczas zamawiający pominie skrajne

lata. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego

łączących go z nimi stosunków. W przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów Wykonawca

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu

do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia..

W ogłoszeniu powinno być: Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny
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spełniania tego warunku Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki (w przypadku Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki te winien spełnić co najmniej jeden z Wykonawców albo

wszyscy ci Wykonawcy wspólnie): Wykażą się osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: dysponują lub

będą dysponować wykwalifikowanymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia,

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do

wykonania zamówienia a także zakresu wykonywania przez nich czynności oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami, dla następujących stanowisk: a. Przedstawiciel Wykonawcy - dysponują co

najmniej 1 osobą, niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje: - posiadać łącznie co najmniej 5 lat

doświadczenia zawodowego w realizacji inwestycji, w tym 2 lata w zarządzaniu kontraktami na roboty, jako

Kierownik zespołu - Przedstawiciel Wykonawcy, (lub równoważne stanowisko obejmujące zarządzanie

kontraktem/projektem typu: Manager Projektu, Dyrektor Kontraktu, Kierownik projektu, itp.), - posiada

doświadczenie zawodowe w zarządzaniu co najmniej jednym zadaniem na roboty budowlane, realizowanym w

oparciu o warunki kontraktowe FIDIC (lub równoważne przepisy międzynarodowe), o wartości nadzorowanych

robót nie mniejszej niż 400.000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych) netto (bez podatku VAT), b.

Kierownik budowy - dysponują co najmniej 1 osobą do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub

konstrukcyjno-inżynieryjnej, niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje: - posiadać łącznie co

najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w realizacji inwestycji, w tym 2 lata doświadczenia jako Kierownik

budowy lub Kierownik robót z zakresu robót konstrukcyjno-budowlanych lub konstrukcyjno-inżynieryjnych, -

posiadać ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub konstrukcyjno-inżynieryjnej - bez

ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy - Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i

Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr

83, poz. 578 ze zm.) lub równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. c. Osoba dozoru

geologicznego - dysponują co najmniej 1 osobą do dozorowania i kierowania pracami geologicznymi, niniejsza

osoba musi posiadać następujące kwalifikacje: - posiadać łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego

w wykonawstwie robót hydrogeologicznych, w tym 3 lata jako osoba nadzorująca lub kierująca pracami, -

posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku dozoru wykonawcy przy realizacji co najmniej jednej

zakończonej inwestycji obejmującej budowę studni głębinowej ujęcia wodnego o głębokości co najmniej 50 m, -

posiadać uprawnienia do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami oraz robotami geologicznymi kat. IV,

wydanymi na podstawie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z 19

czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i

kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji (Dz. U. Nr 124, poz.

865) lub równoważne odpowiadające im uprawnienia hydrogeologiczne do dozorowania i kierowania pracami

geologicznymi w zakresie ujęć wód podziemnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów. Uwaga: - Zamawiający nie wyraża zgody na łączenie funkcji Przedstawiciela
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Wykonawcy z funkcją Kierownika budowy. - posiadane przez w/w osoby uprawnienia w wymaganym zakresie,

stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ powinny być zgodne z: - ustawą z dnia

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 ze zm.), oraz aktualnym

obowiązującym rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.). - ustawą z dnia 4 lutego

1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947) oraz aktualnym obowiązującym

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac geologicznych,

kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach

stwierdzania kwalifikacji (Dz. U. Nr 124, poz. 865), - Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w

zakresie posiadanych uprawnień budowlanych lub hydrogeologicznych, dopuszcza uprawnienia, które zostały

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących niż obecnie przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia

wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z

zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 243

poz. 1623 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394), - wskazane powyżej osoby powinny biegle

posługiwać się językiem polskim. W przypadku, gdy wskazane osoby nie wykazują się biegłą i fachową

znajomością języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej jednego tłumacza języka

polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a

Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy, - jeżeli Wykonawca wykaże okres doświadczenia

zawodowego bez podania dat dziennych (wyłącznie miesiąc i rok) Zamawiający pominie przy obliczeniu

wymaganego okresu skrajnych miesięcy z danego okresu, z uwagi na brak możliwości ustalenia faktycznego

okresu doświadczenia w tych miesiącach. Ta sama zasada obowiązywać będzie w przypadku wskazania przez

Wykonawcę okresu doświadczenia zawodowego bez dat miesięcznych (wyłącznie rok-rok), wówczas

zamawiający pominie skrajne lata. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku korzystania z zasobów innych

podmiotów Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu

zamówienia..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

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

02.11.2011 godzina 11:00, miejsce: Wodociągi Sp. z o.o. Jednostka Realizująca Projekt ul. Andersa 94, 48-340

Głuchołazy, Polska w sekretariacie na I piętrze..

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

03.11.2011 godzina 11:00, miejsce: Wodociągi Sp. z o.o. Jednostka Realizująca Projekt ul. Andersa 94, 48-340

Głuchołazy, Polska w sekretariacie na I piętrze..
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