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SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Gmina Pępowo, Krajowy numer identyfikacyjny 41105059200000, ul. ul. Stanisławy Nadstawek  6,

63830   Pępowo, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 57 36 308, 348, e-mail

ug@pepowo.pl, faks 65 57 36 032.

Adres strony internetowej (url): www.pepowo.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: W niniejszym postępowaniu Zamawiający uzna

warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) zrealizował (rozpoczął i zakończył) w

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na

budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie i/lub modernizacji oczyszczalni ścieków o wartości

co najmniej 6.000.000,00 zł brutto, b) dysponuje zarówno na etapie udzielenia zamówienia, jak i

jego realizacji kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, c)

dysponuje zarówno na etapie udzielenia zamówienia, jak i jego realizacji kierownikiem robót,
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posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej, d) dysponuje zarówno na etapie udzielenia zamówienia, jak i jego

realizacji kierownikiem robót, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

i elektroenergetycznych,

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: W niniejszym postępowaniu

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) zrealizował

(rozpoczął i zakończył) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty

budowlane polegające na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie i/lub modernizacji

oczyszczalni ścieków o wartości co najmniej 6.000.000,00 zł brutto każda, b) dysponuje

zarówno na etapie udzielenia zamówienia, jak i jego realizacji kierownikiem budowy,

posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, c) dysponuje zarówno na etapie udzielenia

zamówienia, jak i jego realizacji kierownikiem robót, posiadającym uprawnienia budowlane

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, d)

dysponuje zarówno na etapie udzielenia zamówienia, jak i jego realizacji kierownikiem robót,

posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.5.1)

W ogłoszeniu jest: W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę, którego oferta

została najwyżej oceniona, warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji

ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej, należy przedłożyć,

na wezwanie Zamawiającego: 6.2.1. informację banku lub spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych

lub zdolność kredytową Wykonawcy nie mniejszą niż 4.000.000,00 zł, w okresie nie

wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 6.2.2. wykaz co

najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie

i/lub modernizacji oczyszczalni ścieków o wartości co najmniej 6.000.000,00 zł brutto,
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wykonanej w okresie nie wcześniejszym niż ostatnie 5 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z

podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których

roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te robota

budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota

została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez

podmiot, na rzecz którego robota budowlana była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów - inne dokumenty - według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 9 do niniejszej

SIWZ. 6.2.3. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 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 – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 10 do niniejszej SIWZ. Korzystanie

przez Wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów

5.5.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia,

lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego

łączących go z nim stosunków prawnych. 5.5.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach

lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności

przedstawiając wraz z ofertą oryginał zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – według wzoru

stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. 5.5.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane

Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja

finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania

warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy oraz art. 24 ust. 5

pkt 1 i 8 ustawy. 5.5.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
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innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których

te zdolności są wymagane. 5.5.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub

ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał

się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie

ponosi winy. 5.5.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna

lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 5.5.1., nie potwierdzają spełnienia przez

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów

podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym

przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b)

zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których

mowa w pkt 5.5.1.

W ogłoszeniu powinno być: W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę,

którego oferta została najwyżej oceniona, warunków udziału w postępowaniu

dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub

zawodowej, należy przedłożyć, na wezwanie Zamawiającego: 6.2.1. informację banku

lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy nie mniejszą niż

4.000.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu

składania ofert; 6.2.2. wykaz co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie

i/lub przebudowie i/lub rozbudowie i/lub modernizacji oczyszczalni ścieków o wartości

co najmniej 6.000.000,00 zł brutto każda, wykonanej w okresie nie wcześniejszym niż

ostatnie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty,

miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z

załączeniem dowodów określających czy te robota budowlana została wykonana

należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz

którego robota budowlana była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne

dokumenty - według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 9 do niniejszej SIWZ. 6.2.3.
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wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

w szczególności odpowiedzialnych za 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 – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 10 do niniejszej SIWZ.

Korzystanie przez Wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej

innych podmiotów 5.5.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania

warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do

konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie

od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5.5.2. Wykonawca,

który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami

tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą oryginał zobowiązania

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby

realizacji zamówienia – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. 5.5.3.

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz

zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy. 5.5.4. W

odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli

podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są

wymagane. 5.5.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej

innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do

udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi

winy. 5.5.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub

finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 5.5.1., nie potwierdzają spełnienia przez

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów

podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym
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przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami

lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,

jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub

ekonomiczną, o których mowa w pkt 5.5.1.
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