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ZMIANA Nr 1 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW  

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) 

Z DNIA 18.07.2012 r. 

 
 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
NA ROBOTY BUDOWLANE 

 
przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy 

 
Zadanie Nr VII - System wodociągowo-kanalizacyjny w Głuchołazach - Kanalizacja 

deszczowa - zadanie 2b, I etap - Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej, deszczowej  
i sanitarnej oraz budowa zespołu urządzeń do podczyszczania ścieków opadowych. 

 
 

Zadanie jest realizowane w ramach Projektu pn.:  
„Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”.  

Projekt Nr POIS.01.01.00-00-003/08  
 
 

Zamówienie współfinansowane przez  
Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 
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Na podstawie art. 38. ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dalej (ustawa Pzp), Zamawiający zmienia treść 
SIWZ w następującym zakresie: 
 
1) Zmiana Nr 1 SIWZ – Zmianie ulegają warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadanej 

wiedzy i doświadczenia, określone w pkt. 9.1.2) Części I SIWZ - Informacja dla Wykonawców, 
dalej (IDW). 
 
Jest w SIWZ w pkt. 9.1.2) IDW: 
 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia.  

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, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali: 
a) co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie w terenie 

zurbanizowanym, kanalizacji ogólnospławnej i/lub deszczowej i/lub sanitarnej z rur o 
przekroju co najmniej 1,7 m2 i o wartości nie mniejszej niż 190.000,00 PLN (słownie: 
sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) netto (bez podatku VAT), 

b) co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie osadnika szlamowego o 
pojemności co najmniej V=15,0 m³ i o wartości nie mniejszej niż 60.000,00 PLN 
(słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto (bez podatku VAT), 

z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów 
potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone. 
 
Przez wykonanie robót budowlanych należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do 
wystawienia Świadectwa Przyjęcia/Protokołu odbioru (w przypadku podmiotów krajowych, dla 
podmiotów zagranicznych dokumenty równoważne). 

 
W przypadku kiedy w ramach jednej roboty budowlanej spełnione są łącznie warunki z pkt. 
9.1.2) lit a) i b) – Zamawiający uzna taką robotę jako spełnienie warunku posiadania wiedzy i 
doświadczenia w jednej robocie budowlanej. 

 
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć 
wykaz robót budowlanych, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do IDW 
– Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych, oraz dokumenty potwierdzające, że te roboty 
budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, 
którymi mogą być:  
 protokoły odbioru, 
 potwierdzenia odbiorców robót dotyczące ich realizacji, 
 listy referencyjne, 
 świadectwa przejęcia, a także 
 inne dokumenty, z których wynika, że prace wymienione w wykazie zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.   
 
 
Powinno być w SIWZ w pkt. 9.1.2) IDW: 
 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia.  

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, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali: 
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a) co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie w terenie 
zurbanizowanym, kanalizacji ogólnospławnej i/lub deszczowej i/lub sanitarnej z rur o 
średnicy co najmniej 1200 mm i o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 PLN (słownie: 
sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto (bez podatku VAT), 

b) co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie osadnika szlamowego lub 
zbiornika o pojemności co najmniej V=10,0 m³ i o wartości nie mniejszej niż 35.000,00 
PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) netto (bez podatku VAT), 

z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów 
potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone. 
 
Przez wykonanie robót budowlanych należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do 
wystawienia Świadectwa Przyjęcia/Protokołu odbioru (w przypadku podmiotów krajowych, dla 
podmiotów zagranicznych dokumenty równoważne). 

 
W przypadku kiedy w ramach jednej roboty budowlanej spełnione są łącznie warunki z pkt. 
9.1.2) lit a) i b) IDW – Zamawiający uzna taką robotę jako spełnienie warunku posiadania 
wiedzy i doświadczenia w jednej robocie budowlanej. 

 
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć 
wykaz robót budowlanych, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do IDW 
– Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych, oraz dokumenty potwierdzające, że te roboty 
budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, 
którymi mogą być:  
 protokoły odbioru, 
 potwierdzenia odbiorców robót dotyczące ich realizacji, 
 listy referencyjne, 
 świadectwa przejęcia, a także 
 inne dokumenty, z których wynika, że prace wymienione w wykazie zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.   
 
 

3) Zmiana Nr 2 SIWZ – Zmianie ulega warunek udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania 
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
określony w pkt. 9.1.3) lit. a)b. IDW. 
 
Jest w SIWZ w pkt. 9.1.3) lit. a)b IDW: 
 
b. Kierownik budowy – dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, niniejsza osoba musi posiadać 
następujące kwalifikacje: 
 posiadać łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego jako Kierownik budowy 

lub Kierownik robót z zakresu robót instalacyjnych sanitarnych, 
 posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót instalacyjnych 

sanitarnych przy realizacji co najmniej jednej zakończonej inwestycji obejmującej budowę 
lub przebudowę kanalizacji ogólnospławnej i/lub deszczowej i/lub sanitarnej z rur o 
przekroju co najmniej 1,7 m2 i o długości nie mniejszej niż 30,00 mb (słownie: 
trzydzieści metrów bieżących),  

 posiadać ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych – 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 
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budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a 
które uprawniają do pełnienia funkcji Kierownika budowy w zakresie budowy sieci, 
instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 
Powinno być w SIWZ w pkt. 9.1.3) lit. a)b IDW: 
 
b. Kierownik budowy – dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, niniejsza osoba musi posiadać 
następujące kwalifikacje: 
 posiadać łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego jako Kierownik budowy 

lub Kierownik robót z zakresu robót instalacyjnych sanitarnych, 
 posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót instalacyjnych 

sanitarnych przy realizacji co najmniej jednej zakończonej inwestycji obejmującej budowę 
lub przebudowę kanalizacji ogólnospławnej i/lub deszczowej i/lub sanitarnej z rur o 
średnicy co najmniej 1200 mm i o długości nie mniejszej niż 30,00 mb (słownie: 
trzydzieści metrów bieżących),  

 posiadać ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych – 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, a 
które uprawniają do pełnienia funkcji Kierownika budowy w zakresie budowy sieci, 
instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 
 

4) Zmiana Nr 3 SIWZ – Zmianie ulega zapis dotyczący formy składanych przez Wykonawcę 
dokumentów, określony w pkt. 10.10. IDW. 
 
Jest w SIWZ w pkt. 10.10 IDW: 
 
10. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę, za wyjątkiem: 
 oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp oraz  
 pisemnych zobowiązań podmiotów, które udostępniają swoje zasoby Wykonawcy na 

podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach 
finansowych innych podmiotów,  

które muszą zostać złożone w formie oryginału.  
W przypadku wszystkich kopii dokumentów załączonych do oferty, podpisujący ofertę 
zobowiązany jest poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię. Poświadczenie za zgodność z 
oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz 
z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 

 
Powinno być w SIWZ w pkt. 10.10 IDW: 
 
10. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę, za wyjątkiem: 
 oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp oraz  
 pisemnych zobowiązań podmiotów, które udostępniają swoje zasoby Wykonawcy na 

podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie 
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warunków udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,  

które muszą zostać złożone w formie oryginału.  
W przypadku wszystkich kopii dokumentów załączonych do oferty, podpisujący ofertę 
zobowiązany jest poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię. Poświadczenie za zgodność z 
oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz 
z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 

 
 

5) Zmiana Nr 4 SIWZ – Zmianie ulega termin składania ofert określony w pkt. 19.1 IDW. 
 

Jest w SIWZ w pkt. 19.1 IDW: 
 
1. Ofertę należy złożyć w punkcie kontaktowym Zamawiającego: 

„Wodociągi” Sp. z o.o. Jednostka Realizująca Projekt ul. Andersa 94, 48-340 
Głuchołazy, Polska w sekretariacie na I piętrze w terminie: 
 

do dnia 08.08.2012 r. do godziny 11:00 
 

Powinno być w SIWZ w pkt. 19.1 IDW: 
 
1. Ofertę należy złożyć w punkcie kontaktowym Zamawiającego: 

„Wodociągi” Sp. z o.o. Jednostka Realizująca Projekt ul. Andersa 94, 48-340 
Głuchołazy, Polska w sekretariacie na I piętrze w terminie: 
 

do dnia 10.08.2012 r. do godziny 11:00 
 
 
6) Zmiana Nr 5 SIWZ – Zmianie ulega termin otwarcia ofert określony w pkt. 21.1. IDW. 
 

Jest w SIWZ w pkt. 21.1 IDW: 
 
1. Otwarcie ofert nastąpi w punkcie kontaktowym Zamawiającego: 

„Wodociągi” Sp. z o.o. Jednostka Realizująca Projekt ul. Andersa 94, 48-340 
Głuchołazy, Polska w Sali konferencyjnej, pokój nr 1 na parterze 

 
w dniu  08.08.2012 r. o godzinie 11:15 

 
 
Powinno być w SIWZ w pkt. 21.1 IDW: 
 
1. Otwarcie ofert nastąpi w punkcie kontaktowym Zamawiającego: 

„Wodociągi” Sp. z o.o. Jednostka Realizująca Projekt ul. Andersa 94, 48-340 
Głuchołazy, Polska w Sali konferencyjnej, pokój nr 1 na parterze 

 
w dniu  10.08.2012 r. o godzinie 11:15 

 
Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 2) ustawy Pzp, stosownie do zmian wprowadzonych w 
SIWZ, Zamawiający dokona sprostowania treści ogłoszenia o zamówieniu. 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 
Kierownik Zamawiającego 

 
Dariusz Wór-Grech 

 

Informację niniejszą zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 18.07.2012 r. 


