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Formularz

Ogłoszenie nr 500004801-N-2017 z dnia 21-07-2017 r.

Słupsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 547663-N-2017
Data: 10/07/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Trzy Fale Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 365-46-90-91, ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel.
59 8418408, e-mail g.juszczynski@trzyfale.slupsk.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.trzyfale.slupsk.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: I.4)
W ogłoszeniu jest: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny
sposób: Adres:
W ogłoszeniu powinno być: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: pisemnie Adres: Oferty powinny być złożone w: sekretariacie spółki "Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o. - pokój nr 11, budynek A, ul.
Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.2)
W ogłoszeniu jest: III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy
wykaże, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową o łącznej kwocie w wysokości co najmniej 5.000.000,00 zł (słownie: pięć
milionów złotych); W przypadku Wykonawców, którzy wykażą kwotę posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w innej
walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy ich wartość według średniego kursu NBP z dnia wystawienia informacji potwierdzającej wysokość
posiadanych środków lub zdolność kredytową. b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych).
W ogłoszeniu powinno być: III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek w sytuacji,
kiedy wykaże, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową o łącznej kwocie w wysokości co najmniej 3.000.000,00 zł (słownie:
trzy miliony złotych); W przypadku Wykonawców, którzy wykażą kwotę posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w innej
walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy ich wartość według średniego kursu NBP z dnia wystawienia informacji potwierdzającej wysokość
posiadanych środków lub zdolność kredytową. b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3)
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W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: a) Wykonawcy: Wykonawca musi wykazać się wiedzą
i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu), w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: i. dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie
obiektów użyteczności publicznej takich jak baseny, pływalnie, parki wodne, obiekty hotelowe, ośrodki sanatoryjne, o powierzchni lustra wody
basenów w każdej z nich wynoszącej min. 300 m2, albo ii. jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie
obiektów użyteczności publicznej takich jak baseny, pływalnie, parki wodne, obiekty hotelowe, ośrodki sanatoryjne, o powierzchni lustra wody
basenów w każdej z nich wynoszącej min. 300 m2 oraz jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie
obiektów użyteczności publicznej takich jak obiekty handlowe, obiekty obsługi pasażerów, obiekty obsługi turystyki, sportu, o powierzchni
użytkowej nie mniejszej niż 3 500 m2, Jako wykonanie roboty należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa
Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) / Protokołu odbioru końcowego robót lub równoważnego dokumentu w
przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden Wykonawca wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykaże
spełnienie warunku w całości. b) osób: Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące
się kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca wskaże osobę, która musi być dostępna
na etapie realizacji zamówienia, spełniająca następujące wymagania: i. osoba proponowana do pełnienia funkcji: kierownika budowy,
posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; ii. osoba
proponowana do pełnienia funkcji: kierownika robót, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; iii.
osoba proponowana do pełnienia funkcji: kierownika robót, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; UWAGA: Kierownik budowy oraz
kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r.
poz. 290 ze zm.) oraz rozporządzeniem 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: a) Wykonawcy: Wykonawca musi wykazać
się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu), w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: i. dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie,
rozbudowie obiektów użyteczności publicznej takich jak baseny, pływalnie, parki wodne, obiekty hotelowe, ośrodki sanatoryjne, o powierzchni
lustra wody basenów w każdej z nich wynoszącej min. 300 m2, albo ii. jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie,
rozbudowie obiektów użyteczności publicznej takich jak baseny, pływalnie, parki wodne, obiekty hotelowe, ośrodki sanatoryjne, o powierzchni
lustra wody basenów w każdej z nich wynoszącej min. 300 m2 oraz jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie,
rozbudowie obiektów użyteczności publicznej takich jak obiekty handlowe, obiekty obsługi pasażerów, obiekty obsługi turystyki, sportu, o
powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 3 500 m2, albo iii. jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie
obiektów użyteczności publicznej takich jak baseny, pływalnie, parki wodne, obiekty hotelowe, ośrodki sanatoryjne, o powierzchni lustra wody
basenów w każdej z nich wynoszącej min. 300 m2 oraz powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 3 500 m2. Jako wykonanie roboty należy
rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) /
Protokołu odbioru końcowego robót lub równoważnego dokumentu w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden
Wykonawca wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykaże spełnienie warunku w całości. b) osób: Wykonawca musi wskazać
osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do funkcji, jakie
zostaną im powierzone. Wykonawca wskaże osobę, która musi być dostępna na etapie realizacji zamówienia, spełniająca następujące
wymagania: i. osoba proponowana do pełnienia funkcji: kierownika budowy, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; ii. osoba proponowana do pełnienia funkcji: kierownika robót, posiadająca
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; iii. osoba proponowana do pełnienia funkcji: kierownika robót,
posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
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i elektroenergetycznych bez ograniczeń; UWAGA: Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie
z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz rozporządzeniem 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
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